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ÚVODEM 
V této zprávě chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale 
i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, které se konaly 
v našem sboru v roce 2021, a předložit také informace o jeho hos-
podaření. (Zároveň si uvědomujeme, že právě život církve se nedá 
tak docela charakterizovat slovy a čísly.) 
 

 

CHARAKTERISTIKA 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I vznikl v roce 
1906. Evangelíci se v Brně však začali scházet hned po vydání tole-
rančních patentů císaře Josefa II. (1781) a od roku 1882 fungovali 
jako kazatelská stanice nosislavského sboru.  
V současné době je FS ČCE v Brně I poměrně živým farním sborem 
a jsou v něm zastoupeny a aktivně činné všechny generace. A je 
v něm prostor pro různé typy zbožnosti. 
Jeho posláním je sdílet Biblí určovanou křesťanskou víru, lásku a 
naději a inspirovat lidi k prohlubování duchovního života, ale také je 
posilovat a motivovat pro život vůbec. 
Kromě nedělních dopoledních bohoslužeb se ve sboru konají pravi-
delné biblické hodiny pro dospělé, biblické hodiny pro děti, schází 
se mládež, konfirmandi, pěvecký sbor, klub maminek, učitelé ne-
dělní školy atd. Sbor každoročně pořádá rekreační a vzdělávací ví-
kendové a týdenní pobyty, koncerty, besedy, přednášky, benefiční 
Hudební nešpory v Červeném kostele. Spolupracuje s Diakonií ČCE, 
s Junákem a YMCA.  
Chceme být společenstvím, ve kterém se o Bohu a s Bohem mluví; 

ve kterém se čte a vykládá Bible; lidé se podporují ve víře, pomáhají 
si a navzájem se podněcují k životu s Pánem Bohem; místem, kde je 
zprostředkován biblicko-křesťansko-protestantský výklad každo-
dennosti i zlomových okamžiků v životě (narození, partnerství, 
smrt); kde se lidé vzájemně podpírají ve chvílích, kdy je jim úzko, a 
společně se radují, když je jim dobře; místem, kde je aktivně rozví-
jena českobratrská tradice a podporována odpovědnost za stvoření. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE O SBORU 
Farní sbor ČCE v Brně I 
IČO: 49467964 
 
Opletalova 6; 602 00 Brno 
 
e-mail:    sbor@cervenykostel.cz 
telefon do farní kanceláře: 542 211 453 
internetová prezentace:  http://cervenykostel.cz/ 
číslo bankovního účtu:  1341635359/0800  

statutární zástupci:  Ondřej Macek (farář)  
a Václav Matoulek (kurátor) 

faráři:    Iva Květonová, Jiří Gruber, Ondřej Macek  
sborová sestra a účetní: Bohuslava Járová 
pastorační pracovnice: Marie Matoulková 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU 
Sbor měl k 31. prosinci 2021 866 členů.  
V roce 2021 zemřelo 5 členů sboru (konalo se 9 církevních pohřbů 
či rozloučení). Bylo pokřtěno 20 malých dětí a jeden dospělý. Přistě-
hovalo se 6 lidí, 4 lidé přistoupili. Konalo se 6 svateb. 
193 členů podpořilo sbor finančně (salárem). Členů s hlasovacím 
právem a povinností platit salár je 502. 
Čeká nás ovšem důkladnější revize kartotéky. Často se o úmrtí čle-
na sboru dozvídáme až tehdy, když Česká pošta vrátí dopis 
s takovouto informací. 
 

V DRUHÉM ROCE PANDEMIE ZPŮSOBENÉ  
VIREM SARS-COV-2 (ONEMOCNĚNÍ COVID-19) 

První pololetí roku 2021 bylo tak jako v předchozím roce pozname-
náno covidovou epidemií. Nedošlo však k zákazu konání bohoslužeb 
jako o Velikonocích 2020. V zimních a jarních měsících roku 2021 
bylo nutné omezit účast na bohoslužbách na 30 lidí. Aby se nestalo, 
že se nás sejde příliš mnoho nebo málo, bylo třeba, aby se účastníci 
předem e-mailem nebo telefonicky hlásili a účast jim byla potvrzo-
vána. Větší část sboru sledovala bohoslužby v on-line přenosu, aby 
se vyhnula nebezpečí nákazy, protože obě očkovací dávky měli tehdy 
pouze nejstarší spoluobčané. Na jaře se připojovalo k přenosu bo-
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hoslužeb v průměru 60 domácností. A kdo to v neděli nestihl, mohl 
si pustit záznam bohoslužeb kdykoli později.  
Starší členové sboru, kteří nemají internetové připojení, dostávali 
každý týden a později po 14 dnech dopis s informacemi ze sborové-
ho dění a k tomu dvě poslední nedělní kázání. Následně byla povo-
lená účast na bohoslužbách odvozena od bezpečné vzdálenosti od 
dalších účastníků na 1,5 m. Za těchto podmínek se ukázala výhoda 
velkých kostelů, kam se takto vešlo cca 100 účastníků, zatímco 
menší modlitebny skýtaly prostor pouze pro 15 až 20 osob. Proto 
nás mrzelo, že jsme kapacity našich kostelů nikdy plně nevyužili, 
ale chápeme, že obavy a riziko nákazy bylo zvláště u starších členů 
sboru velké.  
Covid zasáhl i do liturgie, protože byl zakázán společný zpěv, který 
jsme nahrazovali recitací nebo sólovým zpěvem. Také vysluhování 
večeře Páně nebylo možné z kalicha, ale jen z individuálních kalíš-
ků. Půl roku se nekonaly v našem sboru křty, svatby a pohřby pro-
bíhaly pouze za omezené účasti. Hudební nešpory se konaly jen 
dvakrát. V září se však podařil velký benefiční koncert Boni pueri, 
který pro Diakonii ČCE v Kloboukách zorganizoval ve spolupráci se 
sborem Rotary club Valtice. Účastníci museli předložit doklad o oč-
kování nebo prodělání nemoci a celou dobu jsme seděli v rouškách.  
Sborový život během týdne byl téměř u všech aktivit přerušen (ná-
boženství, nedělní škola, kavárnička, zpěv, pobožnosti v Diakonii 
ČCE). Přesto se podařilo pokračovat v některých aktivitách dál v on-
line podobě nebo v soukromí (pastorační rozhovory, modlitební 
skupiny). Od začátku roku probíhal každý týden on-line kurz Beta 
pro cca osm účastníků, k biblické hodině pro dospělé se připojovalo 
20 účastníků (zde díky on-line vysílání účast výrazně stoupla). Vir-
tuálně se scházela i mládež a navíc připravovala pod vedením sestry 
farářky Jany Hofmanové audiovizuální nahrávku pro nedělní školu. 
Po nedělních bohoslužbách jsme si mohli zvukem i obrazem popoví-
dat s kazatelem i mezi sebou. Jen tu kávu si každý musel uvařit 
sám. On-line se konaly také všechny schůze staršovstva až do květ-
na, podobně se setkávaly i komise. Později jsme přešli na hybridní 
způsob – kdy část presbyterů jednala na faře a ostatní byli připojení 
obrazem i zvukem. Podobně se scházela i redakční rada Setkávání, 
která každý měsíc připravila nové číslo a nabídla ho nejen v tištěné 
podobě, ale i všem příjemcům týdenních Zpráv ze sboru v podobě 
elektronické. Ovečky se scházely od jara v parku a udržovaly tak 
vzájemný kontakt nejen mezi dětmi ale i rodiči.  
Protože omezená účast na bohoslužbách trvala delší dobu, bylo tře-
ba najít náhradu za obvyklé chrámové sbírky. Členové sboru začali 
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proto posílat na sborový účet další pravidelnou částku a podobně 
proběhly i sbírky celocírkevní. Ve výsledku se tímto způsobem vy-
bralo na sbírkách dokonce víc než obvykle. 
Covid také znemožnil konání jarního výročního shromáždění, takže 
hospodaření a rozpočet mohl být schválen pouze ve schůzi staršov-
stva. Oficiálně byl odsouhlasen až o prázdninách.  
Celkově možno říci, že nás covid v mnohém omezil. Nejvíc bolela 
nemožnost setkávat se osobně k neformálním rozhovorům. Řada 
členů sboru se raději uzavřela do svých domovů a vycházela jen 
v nejnutnějších případech. Mnohé rodiny s dětmi nebyly v kostele 
i několik měsíců. Pastorační pracovnice, dobrovolníci z řad členů 
sboru i kazatelé se snažili vypomáhat starším lidem s nákupy, ces-
tou k lékaři a návštěvou kostela.  
Naučili jsme se mnohé věci dělat jinak.  
Většina hygienických omezení byla do letních prázdnin zrušena 
a život sboru se postupně začal obnovovat. Týdenní pobyt na Blaž-
kově proběhl v obvyklé podobě, i když všichni museli doložit bezin-
fekčnost včetně dětí.  
Největší oživení přišlo od září, kdy nastoupili do sboru noví kazatelé, 
a objevila se širší nabídka aktivit během týdne. Vánoční bohoslužby 
proběhly tentokrát v tradiční podobě, po roce se konala opět půl-
noční. Vánoční slavnost byla přesunuta do Červeného kostela, kde 
bylo možné zachovat větší rozestupy. 
 

Jiří Gruber 
 

NEDĚLE 
BOHOSLUŽBY 

Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v Betlémském kostele, 
v kostele Jana Ámose Komenského a v Újezdě u Brna - Rychmano-
vě. V Rychmanově jsou bohoslužby společné s CČSH. Ve službě se 
střídají naši kazatelé, do konce srpna Jiří Gruber a Jana Hofmano-
vá, od začátku září naši noví kazatelé Ondřej Macek a Iva Květono-
vá. V první polovině roku vypomáhali i seniorátní faráři Jaroslav 
Vítek a Jiří Šimsa. V roce 2021 posloužili bohoslužbami také Martin 
Grombiřík, Olga Tydlitátová a výpomocní kazatelé Petr Loukota, 
Dana Konvalinková a Hugo Švec. Na jaře a na podzim až do závěru 
roku se konaly vždy v pondělí v Betlémském kostele tzv. nízkopra-
hové bohoslužby YESle (i jako nabídka pro ty, kdo nepobývají o ne-
dělích v Brně – většinou studující nebo dojíždějící za prací). 
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Z důvodu právě aktuální epidemické situace byla účast při boho-
službách i tento rok menší než v letech před epidemií koronaviru. Až 
do 9. května byla povolena bohoslužebná shromáždění pouze do 30 
osob. Po zrušení tohoto omezení se návštěvnost bohoslužeb pomalu 
zvyšovala, ale stále nedosahuje dříve obvyklého počtu. Koronavirová 
nákaza je stále mezi námi a to vede mnohé z nás k opatrnému cho-
vání nejen kvůli vlastnímu bezpečí, ale i bezpečí našeho okolí.  
Během celého roku bylo možno na internetu sledovat zvukový přímý 
přenos bohoslužeb. Záznamy bohoslužeb jsou ukládány do archivu, 
odkud je lze kdykoliv znovu vyslechnout. Touto službou (odkaz na 
www.cervenykostel.cz) bylo možno zprostředkovat bohoslužby těm, 
kteří se jich z různých důvodů nemohli zúčastnit osobně. Ve zmíně-
ném období platnosti omezeného shromažďování (1.1.2021 – 
9.5.2021) sledovalo bohoslužby takto průměrně 63 osob, za celý rok 
2021 průměrně 45 osob. V závěru roku byly nabídnuty bohoslužby 
i s obrazovým přenosem s průměrným připojením 24 počítačů sle-
dujících. 
Sborová kancelář pravidelně rozesílala informace ze sboru spolu 
s kázáními a tiskovinami zejména starším členům sboru, kterým 
přímý kontakt se sborem činil potíže, a nabízela příležitostnou vý-
pomoc od ochotných členů sboru v době nouzového stavu. 
Od září kážou kazatelé cyklus na příběhy o Abrahamovi. Jiří Gruber 
vykládá žalmy. 
 

Václav Matoulek 
 
VARHANÍCI 
Bohoslužby v našich kostelích doprovázelo osm varhaníků, kteří se 
pravidelně střídali. V Betlémském kostele to byli Tomáš Grulich, 
Jan Sypták a Anna Mikšátková, v Červeném kostele Milan Berka, 
Martin Grombiřík, Pavel Janeček, Alice Přikrylová a Stanislav Hel-
ler. Alice naše řady v prosinci opustila, zároveň jsme vděční, že na 
ni v této službě navázal syn Matěj (jako už třetí generace).  
V průběhu roku byla provedena oprava varhan v Betlémském koste-
le (výměna membrán a vyčištění píšťal). 
Velkou výzvou je pro nás nový Evangelický zpěvník, který vyšel po 
dlouhých letech příprav a v našem sboru jsme jej začali používat na 
Boží hod vánoční. Společně s faráři přemýšlíme nad možnostmi a 
způsoby seznamování se s novými písněmi. 
 

Jan Sypták 
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BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA) 
Ve vedení nedělní školy se střídalo sedm bratří a sester – Hana 
Grombiříková, Vendula Soběslavská, Marek Baláš, Ester Malacho-
vá, Kristina Hellerová, Milan Ryšavý a s potěšením jsme přivítali na 
podzim Alžbětu Mackovou (ale i děti rodiny Mackových nedělku vidi-
telně posílily). Veliké díky patří Marii Matoulkové za mnohaletou 
práci s dětmi v nedělce, i nyní ještě počítá v případě potřeby s vý-
pomocí.  Nemožnost se scházet s dětmi v nedělce osobně pokračova-
la od začátku roku až do 23. května. Po celou tuto dobu připravova-
la sestra farářka Jana Hofmanová s mládeží pozdravy pro děti, které 
bylo možno sledovat na internetovém youtube kanálu. Byli jsme 
vděční za tuto dlouhodobou a pravidelnou práci, která, ač nenahra-
dila osobní setkání, přiblížila dětem témata nedělní školy.  
V prvním pololetí jimi byly příběhy ze Skutků podle řady Dál přece 
nejdete sami, na podzim jsme se řídili tématy od Abrahama po no-
vozákonní svědky podle řady Zástup stále přichází. 
Vánoční hra mohla být opět připravena klasicky, tentokrát v Červe-
ném kostele. Mládeži se podařilo zapojit všechny starší děti, což ne-
bylo vůbec jednoduché a znamenalo velkou režijní práci. Příprava 
zabrala několik nedělí a sobotu před slavností. 
Přes všechna omezení jsme moc rádi, když se můžeme opět v neděl-
ce vídat.  
Stále hledáme spolupracovníky. 

Milan Ryšavý 
 
 
KAZATELSKÁ STANICE ÚJEZD U BRNA - RYCHMANOV 
V roce 2021 pokračovalo oblíbené společné ekumenické slavení bo-
hoslužeb naší evangelické církve spolu s Církví československou 
husitskou, při níž se při vedení liturgie střídali duchovní obou círk-
ví. 
Průměrná účast na slavení bohoslužeb byla 8 sester a bratrů. 
Bohoslužby se konaly pravidelném v termínu druhou a čtvrtou ne-
děli v měsíci a uskutečnily se celkem dvaadvacetkrát. O prázdni-
nách se konaly bohoslužby vedené jen ze strany CČSH s tím, že na-
še sestry a bratři byli pozváni k účasti. 
V loňském roce bylo dvakrát poslouženo křtem. 
Suma chrámových sbírek činila 15.590,- Kč. 
Dále probíhala běžná údržba kostela včetně příprav na bohoslužby. 
Na podzim bylo provedeno vyčištění zaneseného okapu na západní 
straně budovy kostela od napadaného listí z vedle stojících líp. 
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V mrazových obdobích byla temperována zimní modlitebna, aby ne-
zamrzla voda na toaletě a nedošlo k poškození vodovodního potrubí. 
 

Antonín Lerch 
 
HUDEBNÍ NEŠPORY 
Osmnáctý ročník vypadal takto: 
5. září 2021 hrál na varhany Johannes Skudlik z Německa. 3. října 
vystoupila Svatomichalská gregoriánská schola, 7. listopadu smíše-
ný pěvecký sbor Ensemble Versus. 5. prosince Jiří Lang (varhany), 
zpěv Alice a Jan Ondrejkovi. 
 

Bohuslava Járová 
 

PONDĚLÍ 
PĚVECKÉ SBORY CANTATE DOMINO A KŮROVEC  
Tak jako v roce 2020 byla bohužel činnost obou pěveckých sborů 
negativně poznamenána pandemií choroby Covid 19. Hůře z toho 
vyšel sbor Cantate Domino, který se roce 2021 prakticky nescházel 
a při pokusu obnovit činnost v září se sešlo pouhých 5 členů včetně 
obou dirigentů; po diskusi nad situací na místě i v e-mailové konfe-
renci členů se dospělo k neradostnému rozhodnutí činnost souboru 
(po čtvrt století působení) ukončit. Členům, kteří by měli zájem zpí-
vat i dále, byla nabídnuta možnost zapojit se do činnosti Kůrovce, 
se kterým již Cantate v minulosti dělalo několik společných projek-
tů; této možnosti někteří členové využili. 
Sbor Kůrovec dopadl o něco lépe, což bylo dáno opět snadnější situ-
ací díky nižšímu počtu členů souboru i mladšímu věkovému průmě-

ru. Zkoušky se dařilo v omezeném režimu realizovat, jejich průběh 
jsme se snažili konat v souladu s platnými protiepidemickými opat-
řeními, což většina členů přijala. I tak bylo kvůli nemocem a karan-
ténám obtížné zkoušet v plném obsazení hlasů. Podařilo se realizo-
vat vystoupení při tradiční „půlnoční“ bohoslužbě v Červeném koste-
le, ovšem za cenu odložení původně plánovaného repertoáru a pře-
chodem na jednodušší skladby realizovatelné i v redukované sesta-
vě. S nadějí vyhlížíme zlepšení situace v následujícím roce a rádi 
uvítáme nové posily. 
 

Martin Grombiřík 
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YESLE 
YESle jsou večerní bohoslužby od října do června každé pondělí 
(kromě prázdnin a státních svátků) v 19 hodin v Betlémském koste-
le. Dobrý čas k tomu se na začátku týdne na chvíli ztišit, nasytit se 
z duchovního krmítka, dofouknout duši, s někým se potkat. Organi-
zuje je seniorátní odbor mládeže, náš sbor je podporuje přinejmen-
ším místem a teplem a 70. skautský oddíl půjčováním své kuchyňky 
a klubovny na čajovnu po bohoslužbách. Shromáždění je to komor-
ní, zato s příjemnou doprovodnou kapelou a chvílí pro ticho, do kte-
rého vydatně hrčí stropní svítidla. Polovinu roku probíhaly online 
přes Zoom. Měly tu výhodu, že se na ně dostali i lidé ze vzdáleněj-
ších koutů seniorátu. A pak taky krapet jinou formu. Po bohosluž-
bách se střídaly druhé programy. Beseda s hostem, hraní her nebo 
zpívání písní ze Svítá. Od října pak probíhaly v kostele, s rouškami, 
zpočátku s čajovnou, pak bez ní. Po bohoslužbách se někdy lidé 
rozprchnou jak ovce stáda, jindy se jim nechce odcházet. Zcela jistě 
jsou dobrou možností, kam pozvat své přátele, kteří si do kostela 
moc netroufají. Jen tam není moc kde se schovat, průměrná účast 
bývá totiž kolem patnácti lidí. 
Pozn. YESle jako betlémské jesle (když Betlémský kostel), do kte-
rých položili Ježíše. On je ten, kdo sytí. A to YES znamená „ano, 
tohle chceš“. 
 

Iva Květonová 
 

ÚTERÝ 
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ 
Již více než před deseti lety se ve sboru Brno I začala scházet týdně 

skupina lidí k modlitbám. Později jsme k našemu scházení přiřadili 
čtení z Bible a zamýšlení se nad přečteným textem. Chtěli bychom 
však, aby modlitby zůstaly hlavním důvodem našeho společenství. 
V současné době čteme každé úterý odpoledne z Janova evangelia 
a modlíme se. Schází se nás asi 7 až 10 lidí každý týden. Jsme 
nejen ze sboru Brno I, ale i z dalších brněnských sborů a církví. Sr-
dečně zveme každého, kdo cítí potřebu společné modlitby k Bohu 
a jeho Synu. Nechceme být uzavřená společnost. 
 

Jan Sláma 
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BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI 
Od září už zase probíhaly pravidelně na faře, i když týden od týdne 
s otazníkem, kdo všechno bude v karanténě. Tři děti faráře zvedly 
průměr účastníků téměř o padesát procent. Vyprávěli jsme si pří-
běhy z Nového zákona podle rozvrhu knihy Cesta božího lidu NZ. 
Místem jsme byli zpočátku trošku bezprizorní. Nakonec jsme zakot-
vili v opravené pastorační místnosti, kde můžeme i sedět na koberci. 
Tuhle možnost asi moc neocení Jeník, který je věčně někde ve vzdu-
chu, protože spíš metá kozelce, než sedí na bobku. Zpívali jsme pís-
ničky, hráli hry, povídali si a občas plnili i dost zapeklité úkoly. Při 
přípravách setkání se střídali Ondřej a Iva. Většina z nás nejspíš 
pojede i v létě na tábor do Pusté Rybné. Jupí. 
 

Iva Květonová 
 
OVEČKY 
Co dělaly ovečky v roce 2021? V první polovině roku se téměř ne-
scházely a pásly se samostatně po rodinných stádečkách. Tedy pře-
loženo: vzhledem ke covidové situaci se děti nemohly scházet ke 
svým pravidelným schůzkám na faře. Maminky dostávaly téměř 
každý týden mailem nějaké tipy, co by se s dětmi dalo dělat. Během 
postní doby dostaly pozvání putovat do Jeruzaléma a cestou se se-
tkávat s Ježíšem na jeho cestě. Po Velikonocích jsme společně sle-
dovali, co se dělo dál. 
Velikou radostí se pro nás staly červnové dny, kdy jsme se sešli 
venku a stopovali Petra na Špilberku či se radovali ze křtu etiop-
ského dvořana v Lužánkách. A to už byl vážně konec toho podivné-
ho pololetí. Na poslední setkání přišlo asi pět rodin, bylo to opravdu 
požehnané. 
Po prázdninách si užíváme téměř normálního stavu, scházíme se 
opět na faře a opatrně ohmatáváme modlitbu Páně. Dětí bývá od 
jednoho do šesti, určitě by se ještě pár dalších oveček ve věku od tří 
do sedmi let vešlo. Jsme rádi, že můžeme opět zpívat, vyprávět 
a hrát biblické příběhy, občas něco vytvoříme, sníme a rozdělíme se 
o to. Věříme, že náš Pastýř bývá s námi. Děkujeme mu za to. 
 

Iva Oukropcová 
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STŘEDA 
SETKÁNÍ V DENNÍM CENTRU DIAKONIE ČCE 
Už víc jak dvacet let se konají každý týden pobožnosti pro klienty 
denního centra střediska Diakonie ČCE na Hrnčířské. Iniciátorkou 
jejich konání byla sestra Eliška Erdingerová, která jako ředitelka 
střediska pozvala k této službě kazatele sborů v Brně I a v Brně II. 
Ti se tu řadu let pravidelně jednou týdně střídali. Po zvolení Jiřího 
Grubera seniorem převzal jeho díl služby seniorátní farář bratr Jiří 
Šimsa. V posledních dvou letech se shromáždění nemohla po určité 
období konat kvůli epidemii covidu 19. Po prázdninách roku 2021 
však byla duchovenská služba obnovena a za Brno I přichází kaž-

dých 14 dní do střediska opět Jiří Gruber. Kromě společné modlitby 
a písní s kytarou zazní vyprávění biblického příběhu, který se sna-
žíme podat jednoduchou formou. Od roku 2000 se ve středisku tak-
to konalo asi pět set pobožností. Obvyklá účast je kolem 5 lidí včet-
ně zaměstnanců. 
 

Jiří Gruber 
 
KAVÁRNIČKA 
V roce 2021 jako i v roce předchozím byla činnost kavárničky ome-
zena jak z důvodu pandemie, tak také z důvodu opravy fary. Začali 
jsme se scházet pravidelně až na podzim. O duchovní část kavár-
ničky se starají sestra farářka a bratři faráři našeho sboru. Druhá 
část je určena na občerstvení, kde si navzájem sdělujeme naše ra-
dosti a starosti. Třetí část programu (sestavuje sestra Kovářová) je 
věnována například vážné hudbě (studenti brněnské konzervatoře), 
promítání snímků z turistických cest (sestry Pacasová, Járová). 

Obětavě promítá každý měsíc bratr Franců. I při účasti 3 lidí nám 
promítal procházku Prahou. Vyprávíme si též o významných lidech 
nebo významných událostech v našich dějinách. Dříve se nás schá-
zelo 20-25, nyní je účast 8 – 10 účastníků. Protože jsme starší roč-
níky, některé sestry jsou nemocné, nebo se bojí chodit mezi lidi, ale 
i s nimi jsme v telefonickém kontaktu. Chtěli bychom ještě poděko-
vat sestrám ze sborové kanceláře za pomoc a ochotu. 
 

Věra Bednářová 
 
PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI 
Od září se začali ke svým schůzkám scházet konfirmandi. Je z nich 
hezká skupinka v počtu třináct. Sedm holek a šest kluků. Na vyš-
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ším počtu se podepsala koronakrize, kdy se konfirmandi nemohli 
scházet, tak teď máme dva ročníky v jednom. Zprvu kolem sebe 
chodili tak trochu po špičkách, ale od té doby, co na sebe stříleli na 
laser game, si už neberou servítky. Dokonce si začali schůzky vylep-
šovat popcornem. Povídali jsme si o tom, jaké způsoby nám přišel 
ukázat Ježíš, jak jednal. A taky, k čemu je nám desatero, a jestli je 
každé zabití špatně. Chystáme se na dva společné víkendy a taky na 
vodu. Konfirmace bude nejspíš na neděli Vděčnosti, tedy první říj-
novou. 
 

Iva Květonová 
 
 
 
MLÁDEŽ 
Mládež se na začátku roku kvůli nepříznivé epidemiologické situaci 
scházela ještě v online režimu na platformě Discord. Za pomoci mo-
derní techniky jsme se tak potkávali každou středu od 18.00 do re-
lativně pozdních hodin. Biblický program se skládal ze dvou částí 
společného čtení z knihy „Jak se modlit“ od Peta Greiga a zamyšlení 
nad danou kapitolou, které pro nás připravovala naše farářka Jana 
Hofmanová. Ve zbytku času jsme se pak věnovali různým hrám. 
Zhruba od června jsme pak obnovili offline setkání na Zelené faře, 
která probíhala ve stejnou dobu jako setkání online. V rámci těchto 
osobních setkání proběhla i rozlučka s Janou Hofmanovou, která od 
září nastupovala jako studentská farářka na ETF UK v Praze. Hlavní 
náplní „rozlučkové párty“ pak byl mládeží připravený kvíz pro Janu 
„Jak dobře znáš svoji mládež?“. Během prázdnin se pak klasicky 
mládež nescházela. Zato však proběhl mládežnický taneční večer 
s přespáním na Zelené faře. Mládež také již tradičně pomáhala 
s letním pobytem na Blažkově, kde vedla program pro nejstarší 
skupinu dětí, přičemž tématem pro tento rok byly cesty apoštola 
Pavla. Od září se pak opětovně konala pravidelná setkání ve středy 
od 18.00. Vedení mládeže se po Janě Hofmanové laskavě ujala Iva 
Květonová. Biblická zamyšlení pro tento půlrok si pak mládež při-
pravovala sama na základě materiálů pro nedělní školu, a tudíž se 
zamyšlení týkala stejně jako v nedělce významných biblických po-
stav. Kromě pravidelných setkání proběhlo i mládežnické promítání 
Pána prstenů, výlet, mládežnický LARP, vánoční mládež a mládež-
nický Silvestr. Část mládeže se také výrazně podílela na přípravě 
čajovny na Sjezdu v Táboře a jako i v minulých letech měla mládež 
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na starost secvičení vánoční hry se staršími dětmi, která se letos 
týkala problematiky opuštěných lidí. 
 

Tereza Borošová 
 
15. ROČNÍK KURZŮ ALFA 
V lednu navázal na kurzy Alfa z podzimu roku 2020 kurz Beta. 
Vedl jej bratr farář Gruber, účastnili se jej pravidelně tři hosté 
a bratři a sestry ze sboru, průměrně asi 8 lidí. 
Kurz probíhal online. 
Od konce září probíhal v našem sboru již patnáctý ročník kurzů 
Alfa. 
Tyto kurzy náš sbor pořádá od roku 2006 - jen jeden rok jsme vyne-
chali. 
Kurz jsme připravovali v naději, že nebude tak poznamenán epide-
mií jako minulý ročník. A do značné míry také nebyl, díky Bohu. 
Mohli jsme se sejít na každý večer a na každý večer taky nějaký host 
přišel. 
Na jednotlivých večerech měli přednášky bratři faráři Macek a Gru-
ber, večeře připravoval kuchyňský tým (ještě 6.10. pro nás uvařila 
segedínský guláš sestra Alice Přikrylová s dcerou), o přípravu míst-
nosti a rozhovory s hosty se staral technický tým. 
Počet hostů, kteří přišli aspoň na jeden večer, byl 12. Účast pod-
statně ovlivnila epidemiologická situace. Ještě na 4. večer 20.10. 
přišlo 10 hostů, na pátý – ještě stále s večeří – už jen 3. 
V druhé polovině (6. - 10. večer) večeře nebyly a účast se pohybova-
la od 1 do 4 hostů. 
Jsme vděčni za lidi, se kterými jsme se mohli na večerech potkat, 
a zvlášť za sestru z kurzu, která letos v lednu přijala křest a dva 
z hostů, se kterými se setkáváme na kurzu Beta. 
 

Jan Oukropec 
 

ČTVRTEK 
KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Klub otevřených dveří je určen pro maminky s malými dětmi. Ob-
vykle se koná každé první a třetí čtvrteční dopoledne v měsíci na 
faře na Opletalově. Vzhledem k okolnostem pandemie jsme se však 
v první polovině roku setkaly pouze několikrát, spolu s maminkami 
a dětmi ze sboru Brno II, a to převážně ve venkovních prostorách. 
Pravidelný chod Klubu v našem sboru byl obnoven až po prázdnino-
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vé přestávce, kdy už jsme měly příležitost poznat nový farářský tan-
dem. Těšily jsme se ze společného setkání a sdílení, zamýšlení, zpí-
vání, děti jistě ocenily možnost volné hry v dětské místnosti. 
Poslední měsíce se nám nedaří scházet se ve větším počtu, rádi pro-
to mezi sebou přivítáme další maminky s dětmi, které by se chtěly 
zapojit. V případě zájmu se na mne můžete obrátit. 
 

Kristina Hellerová 
 
SETKÁNÍ V OVEČCE DIAKONIE ČCE 
Ovečka je chráněné bydlení brněnského střediska Diakonie pro lidi 
s duševním onemocněním. Potkávali jsme se jednou za čtrnáct dnů 
ve čtvrtek po obědě. Pokud tedy nebyla karanténa nebo faráři neza-
pomněli. Vyprávěli jsme si biblické příběhy z evangelií, zpívali pís-
ničky, modlili se, povídali o řezání na cirguli nebo o vinohradu. 
A u toho všeho pili kávu nebo čaj, který uvařily usměvavé sociální 
pracovnice, a jedli sušenky nebo něco skvělého, co upekl pan Peter. 
Před Vánocemi jsme měli besídku s dárky, které pro klienty nachys-
tali studenti z Evangelické akademie. Největší úspěch měly sprchové 
gely. Bylo jich dost, jako kdyby to studenti tušili. 
 

Iva Květonová 
 
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ 
Společná četba Bible a její „promítání“ do našeho života by měla být 
jedním z pilířů duchovního života. 
Od září čteme knihu Skutků. Setkání probíhají „hybridně“ – několik 
lidí je na faře a další u počítačů doma. Ve výkladech se střídají 
všichni kazatelé.  
 
 
 
ČTVRTEK 
Čtvrtek! je příležitost pro ty, kteří nestíhají chodit na biblickou ho-
dinu a na kavárničku se ještě necítí. A přece se chtějí jednou za čas 
zastavit, potkat s dalšími věřícími, číst z Bible, mluvit o životě 
a o víře. A dát si u toho třeba trošku vína nebo něčeho dobrého 
k jídlu. Probíhal jednou za měsíc, do Vánoc tedy dvakrát. S tu větší, 
s tu menší účastí. Poprvé jsme se kreativně věnovali biblickému 
příběhu o uzdravení v Gerase a podruhé Carlu Rogersovi, americ-
kému psychologovi 20. století. 
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„Zajímavým paradoxem je, že když se přijmu takový, jaký jsem, pak 
se můžu změnit.“ C. Rogers 
 

Iva Květonová 
 

OSTATNÍ 
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A MIMOŘÁDNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ 
(EKUMENA, NOC KOSTELŮ, PRŮVODCI) 
Rok 2021 přinesl našemu sboru velkou změnu v duchovním vedení. 
Po celou dobu od jeho založení působili ve sboru faráři a vikáři, kte-
ří postupně předávali svou službu následovníkům. Letos došlo 

k tomu, že oba stávající faráři měli předat svou službu novým du-
chovním správcům ve stejném okamžiku. Se sestrou farářkou Ja-
nou Hofmanovou jsme se rozloučili při bohoslužbách 27. června 
s poděkováním za práci, kterou pro náš sbor vykonala. Na konci 
srpna ukončila pětiletou službu v našem sboru. Rovněž ke konci 
srpna měl v úmyslu odejít do penze po třiadvacetileté práci bratr 
farář Jiří Gruber. Poděkování za dlouholetou aktivní duchovenskou 
a organizační službu v našem sboru jsme vyjádřili při bohoslužbách 
29. srpna spolu s formálním rozloučením. Formálním proto, že bratr 
farář zůstává ve sboru do konce roku 2022, i když jen na 20 % úva-
zek. Na začátku září jsme tak mohli přivítat naše nové kazatele bra-
tra faráře Ondřeje Macka a sestru farářku Ivu Květonovou. Dne 
3. října byli instalováni oba za faráře našeho sboru, přes nastupují-
cí další vlnu koronaviru v zaplněném Červeném kostele. Mohli jsme 
si tak připomenout, že zajištění duchovní správy sboru není samo-
zřejmostí, a že je důvod k vděčnosti, že Pán Bůh zajišťuje i takto 
naše potřeby. 

Prakticky po celou první polovinu roku nebylo možné uskutečnit 
setkání většího počtu osob, a tak některé akce probíhaly na dálku, 
po internetu. Setkávali jsme se tak pravidelně na biblické hodině, 
po nedělních bohoslužbách mezi 11. a 12. hodinou. Stejným způso-
bem probíhala „setkání“ mládeže, na každou neděli byla připravo-
vána výuková videa pro nedělní školu. 
Ve čtvrtek 14. ledna se připojil k biblické hodině bratr farář Mikuláš 
Vymětal s výkladem na téma „Křesťanství a lidská práva“. 
V sobotu 13. března se konala na internetové platformě seniorátní 
konference, která byla věnována tématu „Začalo to v kolébce“. Před-
nášejícím byl farář a psycholog Ivan Ryšavý. 
Díky zmírněným epidemickým opatřením se mohlo 4. – 6. června 
uskutečnit sborové setkání při víkendovém pobytu na Blažkově, 
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kterého se zúčastnili i naši (tehdy) budoucí kazatelé bratr farář On-
dřej Macek a sestra farářka Iva Květonová. 
Na neděli 15. srpna bylo svoláno odložené výroční shromáždění, aby 
bylo možné schválit výroční zprávu, hospodaření a rozpočet, které 
předtím přijalo jen staršovstvo. Na tomto sborovém shromáždění byl 
člen našeho sboru Petr Loukota povolán za výpomocného kazatele. 
Na 30. září zorganizoval člen našeho sboru Roman Šimek s rodinou 
v Červeném kostele benefiční koncert Boni pueri, jehož výtěžek přes 
200.000,- Kč byl věnován kloboucké Diakonii ČCE. 
V neděli 10. října v Praze v kostele u Martina ve zdi byla sestra fa-
rářka Jana Hofmanová uvedena do služby studentské farářky ETF 
UK. 
V neděli 17. října byl v Praze v kostele u Klimenta ordinován výpo-
mocným kazatelem člen našeho sboru Petr Loukota. 
V listopadu jsme měli příležitost přivítat v Brně účastníky celocír-
kevní akce. V sobotu 20. listopadu proběhla v Červeném kostele 
instalace nové synodní rady na příští čtyřleté období. 
V první adventní neděli 28. listopadu se uskutečnil již tradiční dob-
ročinný Jarmark domácích výrobků a dalších rukodělných produk-
tů a tzv. skautská neděle. Výtěžek 15.000 Kč byl věnován na podpo-
ru Diakonie ČCE v Brně. 
Poslední adventní neděle 19. prosince patřila již tradičně bohosluž-
bám s tzv. vánoční dětskou slavností s vánočním dětským pásmem 
a vánoční hrou, kterou připravila mládež s dětmi.  
A v závěru roku 25. prosince jsme začali při bohoslužbách používat 
nový evangelický zpěvník. 
Letošní akce Noc kostelů se náš sbor rozhodl nezúčastnit z důvodu 
snahy ochránit zdraví omezením přímých kontaktů, při kterých do-
chází nejčastěji k šíření nákazy. Z podobného důvodu se neusku-
tečnila ani obvyklá ekumenická bohoslužebná shromáždění v lednu 
v kostele sv. Jakuba a na podzim v Červeném kostele. 
V době od 15. června do 15. září jsme zpřístupnili Červený kostel 
veřejnosti v rámci akce otevření vybraných brněnských kostelů ini-
ciované brněnským Turistickým a informačním centrem. Červený 
kostel byl otevřen pro návštěvníky od úterý do soboty vždy od 14 do 
18 hodin. Průvodcovskou službu vykonávali a nad dodržováním hy-
gienických opatření dohlíželi ochotní členové našeho sboru. TIC Br-
no již potřetí zařadilo náš kostel do svého programu na základě 
velmi příznivého ohlasu návštěvníků z minulých dvou let. Pozornost 
návštěvníků zaujala i instalovaná výstava Morava tolerantní. 
 

Václav Matoulek 
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KŘESŤANSKÁ SLUŽBA 

Činnost křesťanské služby byla výrazně ovlivněna pandemickou 
situací a všemi restrikcemi, které s ní souvisely. 
Nekonaly se akce, na kterých se křesťanská služba podílela či je 
přímo organizovala. 
Jsme rádi, že se dařilo udržet kontakt se členy našeho sboru a po-
dat pomocnou ruku tam, kde to bylo třeba. Všem, kteří se o to za-
sloužili, patří poděkování.  
Podle aktuálních okolností bylo možné uskutečnit osobní návštěvy, 
případně využít telefonu k rozhovorům. Jistě, že pro všechny, kteří 
se ocitli z různých důvodů v izolaci, bylo důležité pravidelné zasílání 
kázání a zpráv ze sboru poštou dvakrát do měsíce. Gratulace 
k narozeninám zasíláme všem starším členům sboru každoročně, 
mladším členům sboru počínaje desátými narozeninami vždy ke 
kulatinám. Také přenos bohoslužeb z Červeného kostela vydatně 
přispěl k překonávání současných překážek v osobním kontaktu. 
Přes všechna úskalí přispěla křesťanská služba k tomu, že sbor zů-
stává živým společenství. 
Termín jarmarku byl stanoven na 28. 11. 2021. Do poslední chvíle 
nebylo jisté, zda se uskuteční. Vzhledem k pandemickým opatřením 
jsme se nemohli setkat na faře. Při snaze dodržet všechny restrikce 
a současně umožnit konání jarmarku bylo rozhodnuto přesunout jej 
do Červeného kostela. 
K velké radosti organizátorů se podařilo shromáždit dostatek ruko-
dělných výrobků, které si přišlo prohlédnout množství zájemců. Je-
jich dary ve výši 15 000,- Kč jsme věnovali brněnskému středisku 
Diakonie ČCE. 
Těšíme se, že příští rok bude příznivější a ještě více kreativních čle-
nů sboru se zapojí. 
 

Dagmar Vtípilová 
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI KURATORIA LETNÍHO STŘEDISKA 
BIBLICKÝCH KURZŮ NA BLAŽKOVĚ 
Provoz letního střediska probíhal v loňském roce opět ve znamení 
omezení v důsledku pandemie Covid 19. 
V tomto roce jsme opět žádali o dotace, ale s vědomím toho, že žád-
né nebudou. Žádalo se na opravu balkonu, obnovu drobného vyba-
vení kuchyně a nových desek pracovních stolů. Žádné dotace tento 
rok nepřišly. 
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Začátkem května se uskutečnila pravidelná jarní brigáda. Sjelo se 
nás 38 a asi 3 malé děti. To byla společnost obvyklých blažkovských 
brigádníků. 
Další víkend přijela, již také můžeme říct tradičně, neboť přijeli již 
podruhé, skupina rodin z obou našich sborů, kterých bylo přibližně 
20 a přivezli si také děti a některé se již zapojovaly do práce.  
Kromě pravidelné udržovací a uklízecí práce bylo na lesním pozem-
ku v okolí umývárky, postiženém v roce 2020 kalamitní těžbou, pro-
vedeno zalesnění spojené se stavbou oplocenky proti okusu zvěří. 
Dlažbou se spojila Heraklitka s jídelnou, opravila se šachtička na 
dešťovou vodu před umývárkou, která byla poškozena při vytahová-
ní klád rok před tím, začala se konečná úprava soklu kolem zděné 
budovy ze severní strany, která je v zimním sněhovém období nejví-
ce namáhaná. Stolař přivezl a smontoval novou skříň s policemi za 
kamna a nové pracovní desky kuchyňských stolů. Bylo provedeno 
nové osvětlení sklepa a skladiště. 
Středisko bylo v předprázdninovém období využito na 4 víkendy. 
Těsně před prázdninami byl vytěžen les napadený kůrovcem vedle 
kuchařské kadibudky a příjezdové cesty. Zůstala stát jen borovice, 
o které jsme si mysleli, že vydrží. Nevydržela, uschla také a na le-
tošní brigádě ji skácíme. Dřevo bylo prodáno a zbylé větve se zpra-
covávaly během letních běhů na topení v kamnech. 
Doba prázdnin začínala v úterý 29. června a všechny týdny byly 
plně obsazeny. 
Na podzim bylo středisko využito jednou a poté podzimní brigádou 
o prodlouženém víkendu koncem září. Dodělával se sokl kolem 
vstupních dveří zděné budovy, natahoval se marmolitem, dokončo-
vala a zvětšovala se oplocenka, udělaly se nové schody na II. chatce. 
28 šikovných účastníků udělá spoustu užitečné práce. 
Pro letošní rok nežádáme o žádné dotace. 
Letos je před námi oprava balkonu, který ji po šedesáti letech pro-
vozu nutně potřebuje. Musíme také obnovit nátěry plechových 
střech a mnoho další udržovací práce. 
Proto vás již teď zvu na pravidelné jarní brigády na úpravu a údržbu 
střediska. Budou se konat o víkendech 6. – 8. května a 20. – 22. 
května. Mnohým pak chci poděkovat za pomoc a přízeň při údržbě 
střediska, které vyžaduje pravidelnou roční péči. 
Máme radost, že se letos opět sešla spousta rodin s malými dětmi, 
sester a bratří našeho sboru, kteří chtějí společně strávit letní tý-
denní pobyt na Blažkově. 
 

Petr Socha 
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BRNO I NA BLAŽKOVĚ 

Letošní letní pobyt sboru Brno I proběhl v termínu 31.7.-7.8. na 
tradičním tábořišti v Blažkově. Celkem se zúčastnilo 65 lidí napříč 
generacemi a jeden papoušek, který se nadšeně účastnil hlavně 
sborového zpěvu. Dopoledne probíhal program pro nejmenší děti, 
starší děti a dospělé, zatímco odpoledne skýtalo příležitost věnovat 
se zábavě dle individuálního vkusu - koupání, procházky po okolí, 
volejbal nebo houbaření, čemuž bylo letos počasí mimořádně naklo-
něno. 
Nejmenší děti pod laskavým dohledem sestry Ivy Oukropcové obje-
vovaly Boží tvář ve světě kolem sebe pomocí všech smyslů. Pro star-
ší děti nachystala mládež akční program, kdy všichni zúčastnění 
společně prožívali radosti a strasti misijních cest apoštola Pavla 
a dospělí pod vedením bratra faráře Jiřího Grubera rozebírali smysl 
podobenství v evangeliu podle Lukáše. 
Kromě toho v pondělí večer poskytl bratr Jan Sebera pro zájemce 
přednášku o vysazených dřevinách a péči o ně. Úterní večer byl ve 
znamení mezigeneračního rozhovoru, kdy mládež a dospělí v přátel-
ské a otevřené atmosféře probírali praktická témata. Ve středu vět-
šina tábora vyrazila na výlet do Mitrova, zatímco mládež přeměnila 
jídelnu na sál pro společenské tance. Středeční večer byl věnován 
oblíbenému hudebnímu kvízu, který připravili Dag Popelář a Prokop 
Sklenařík. Na čtvrteční odpoledne bratr farář Jiří Gruber připravil 
bohoslužby i s vysluhováním večeře Páně. Večer mládež nachystala 
pro starší děti stezku odvahy, která se těšila velké účasti. Další ve-
čer starší děti připravily vlastní stezku pro dospělé, kde účast byla 
bohužel výrazně nižší. 
Celkově byl letní pobyt velmi vítaným únikem z ruchu každodenní-
ho života ve městě a příležitostí odpočinout si v kruhu přátel. K po-
hodovému průběhu přispěl každý zúčastněný, ať už celkovou orga-
nizací, účastí na programu nebo např. čtením modlitby před spo-
lečným jídlem. Dej Bůh, abychom se takto sešli zase za rok. 
 

Barbora Břenková 
 
SETKÁVÁNÍ 

Evangelický měsíčník čtyř brněnských sborů ČCE uzavřel XXIV. 
ročník na stránce 276. Vychází 10krát do roka a rozsah jednoho 
čísla tvoří podle potřeby 24, 28 a někdy i 32 stran. Obálky čísel jsou 
již řadu let dílem výtvarnice sestry Ivy Tůmové. Nacházeli jsme na 
nich postavy proroků, kterým byl v každém čísle věnován samostat-
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ný článek. Struktura měsíčníku se již řadu let nemění. Po úvodní-
ku, v němž se střídali převážně členové redakční rady, následuje 
nejrozsáhlejší rubrika BYLO, která tvoří kroniku pestrých aktivit 
brněnských sborů včetně aktivit, které se dočasně přesunuly na 
internet. Významnou část tvořila jednotlivá zastavení z Ekumenické 
pouti 2020 z Hustopečí do Klobouk u Brna. Autorem těchto zasvě-
cených informací byl bratr Petr Peňáz. Pokračoval seriál o historii 
křesťanství na Moravě, který připravuje bratr Ladislav Hájek. Rub-
rika Právě jsem dočetl/a upozorňuje na zajímavé knihy. V době 
omezené možnosti cestování bylo lákavé číst o řadě turistických cílů 
v naší vlasti v rubrice Cestujeme, kterou včetně fotografií připravo-
val bratr Jan Franců. Některé z akcí, inzerovaných v rubrice BUDE, 
se nakonec neuskutečnily. Jednotlivá čísla uzavírají Díky a prosby 
a Zprávy staršovstva. V rubrice Lidé ve sboru připomínáme životní 
jubilea členů a přátel sboru. Časopis pod vedením Jiřího Grubera 
a výkonného redaktora Jaroslava Vítka připravovala desetičlenná 
redakční rada složená z členů čtyř brněnských sborů ČCE. Vedle 
distribuce v brněnských sborech ČCE se časopis prodává i v brněn-
ském knihkupectví Cesta. V současné době je časopis k dispozici 
v počtu 300 tištěných výtisků, které se z větší části rozeberou. Nyní 
však časopis vychází s malým zpožděním i v elektronické podobě 
a je rozesílán e-mailem členům sboru a do seniorátu. Děkujeme 
všem, kdo si časopis předplácí, a doufáme, že každý měsíc najdete 
v časopise zajímavé čtení. Velký dík patří externím spolupracovní-
kům bratřím Milanu Cahlíkovi a Janu Vondrovi, kteří připravují 
číslo do tisku a za jazykovou korekturu, kterou již mnoho let pečlivě 
provádí sestra Hana Dvořáková. 
 

Jiří Gruber 
 
 
 
PARTNERSKÝ SBOR 
Covidová nákaza stále nedovoluje přímá setkání, jak jsme byli po 
minulých 30 let zvyklí, a ke společnému setkání nedojde s velkou 
pravděpodobností ani tento rok. Udržujeme s basilejským francouz-
ským reformovaným sborem písemný kontakt a navzájem se infor-
mujeme o situaci v našich sborech. Pravidelně dostáváme informač-
ní bulletin o dění v basilejském sboru (na nástěnce INFO na žlutém 
podkladu – je k dispozici s překladem sestry Ludmily Markové), pří-
ležitostné pozdravy (Vánoce, Velikonoce) a maily. Doufáme, že ča-
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sem epidemické nebezpečí pomine natolik, že budeme moci obnovit 
i tradiční přímé osobní kontakty. 
 
 

Václav Matoulek 
 
SPOLUPRÁCE 
Náš sbor dlouhodobě spolupracuje s brněnským střediskem Diako-
nie ČCE, kde kazatelé vedou duchovní setkávání v Chráněném byd-
lení Ovečka a v Denním centru. 
V našich prostorech se schází skauti (70. oddíl), se kterými se sna-
žíme potkávat při společných bohoslužbách či pobožnostech na vý-
pravách a táborech. 
Začala spolupráce s YMCA. 
 
VEŘEJNÁ PREZENTACE 
Kromě časopisu Setkávání a Vánočního listu převzal sbor vydávání 
knížky meditací Zastav se na chvíli. Knížka je koncipována přede-
vším jako dárek na návštěvy. Náklad je 2000 ks, z nichž část ne-
cháváme pro vlastní členy, zbytek se během několika týdnů rozběh-
ne po ČCE. Drobný výtěžek je použit jako podpora pro různé sociál-
ní projekty. Naposledy pro vznikající Diakonii ČCE ve Vendolí (sbor 
Svitavy). 
  
PODÍL SBORU NA ŽIVOTĚ CÍRKVE A SENIORÁTU 
Sbor nežije sám pro sebe, ale je součástí Českobratrské církve 
evangelické, na jejímž životě se podílí. 
Poslanci konventu byli Václav Matoulek, Ondřej Macek, Milan 
Ryšavý a Petr Zukal. Ondřej Macek je jeho předsedou. Jiří Gruber 
byl do listopadu seniorem a v současném seniorátním výboru zase-
dají Iva Květonová a Mirka Priknerová. V Jeronymově jednotě jsou 
aktivní Milan Ryšavý, Petr Zukal a Jiří Popelář. Iva Květonová je na 
0,2 úvazek seniorátní farářkou pro mládež. V seniorátním Poradním 
odboru pro výpomocné kazatele pracuje Ondřej Macek. V dozorčí 
radě střediska Diakonie ČCE v Brně zasedali (i jako zástupci sboru) 
Jakub Vetruba a Mirka Priknerová. V radě školské právnické osoby 
ZŠ Filipka zasedá Ondřej Macek a Alžběta Macková tam pracuje. Iva 
Květonová, Matěj Přikryl a Samuel Popelář jsou členy odboru pro 
práci s mládeží. Ondřej Macek je předsedou Komise pro celoživotní 
vzdělávání kazatelů při Synodní radě a Iva Květonová je členkou 
Komise pro vikariát a jáhenskou praxi a spoluvede katechetický 
seminář. 
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IT 

Kromě pokračování prací na vylepšování webových stránek došlo 
v minulém roce k několika změnám v oblasti e-mailové komunikace 
sboru a se sborem. Především to byl přechod na jednotné e-mailové 
adresy @cervenykostel.cz – pro zprávy obecného charakteru nyní 
slouží adresa sbor@cervenykostel.cz, farářům můžete psát na fara-
ri@cervenykostel.cz a finanční záležitosti směřujte na finan-
ce@cervenykostel.cz. Kromě toho mají jak faráři a pastorační pra-
covnice, tak členové staršovstva svou adresu ve formě jme-
no.prijmeni@cervenykostel.cz. 
Ke konci minulého roku jsme také začali streamovat videopřenosy 
z Červeného kostela na našem Youtubovém kanálu. Abychom ne-
museli pokaždé chystat webovou kameru a věnovat se streamování, 
a také protože rozvody počítačové sítě v ČK nejen že byly koncipo-
vané na mnohem méně náročné zvukové přenosy, ale také nebyly 
úplně odolné vůči letním bouřkám, podali jsme si žádost o grant na 
pořízení kvalitní streamovací kamery a další potřebné úpravy infra-
struktury v ČK včetně natažení optického kabelu půdou kostela. 
O schválení grantu bylo sice rozhodnuto až v roce 2022, takže byste 
správně na výsledek měli počkat do příští výroční zprávy, ale přesto 
prozradím, že grant jsme dostali a kamera je již připevněna na geni-
ální konzoli, navržené Milanem a vyrobené Vítkem Ryšavým. Strea-
muje zcela automaticky, ovšem pro větší parádu přepíná během bo-
hoslužeb sestra Eva Havlíková či služba nebo jiný dobrovolník pře-
dem definované pohledy. 
Kamera je využitelná i při jiných příležitostech v ČK a v plánu je 
také přenos obrazu na faru. 
Videopřenosy si můžete pustit buď živě v neděli na našich strán-
kách https://cervenykostel.cz/ po klepnutí na odkaz LIVE v horní 
nabídce, nebo jak živě, tak ze záznamu na našem Youtubovém ka-
nálu. Ten má zatím adresu: 
htts://www.youtube.com/channel/UCCKgWb3ibuWy2BMy0KkCYL
w, ale pokud se přihlásíte k jeho odebírání a dosáhneme tak více 
než 100 odběratelů (momentálně jich je 47), budeme si moci nasta-
vit vlastní hezkou adresu (například youtube.com/cervenykostel). 
Za odběr kanálu předem děkujeme! 
Změn doznalo i technické vybavení kanceláře sboru. Máme barev-
nou kopírku se skenerem, která zjednodušuje práci. 
 

Jakub Marek 
 

mailto:sbor@cervenykostel.cz
mailto:farari@cervenykostel.cz
mailto:farari@cervenykostel.cz
mailto:finance@cervenykostel.cz
mailto:finance@cervenykostel.cz
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HOSPODAŘENÍ 
HOSPODAŘENÍ 
Mohlo by se zdát, že psát zprávu o sborových financích nebude nic 
příjemného. Vždyť všichni si jen stěžují na jejich nedostatek. Můžu 
říct, že díky velké obětavosti především členů ale i nečlenů sboru je 
naše finanční situace dobrá.  
Vzhledem ke covidové době se nám podařilo vybrat nájmy jen 
v nepatrně nižší částce oproti předpokladu v rozpočtu. Sborové pří-
jmy – ať už v položkách sbírky, salár nebo dary – se proti minulému 
roku opět zvýšily, z čehož máme radost a všem dárcům moc děku-
jeme. 

Ve výdajích byly některé položky – jako např. spotřeba materiálu 
nebo běžná údržba – překročeny. Promítl se do nich např. nákup 
nových zpěvníků nebo náklady na odvlhčení a malování na faře 
Opletalova či nákup nových kamen do Betlémského kostela. V roce 
2022 předpokládáme v rozpočtu zvýšené výdaje na opravu fasády 
Zelené fary ve výši cca 1,5 mil Kč. Na tuto opravu máme našetřené 
finanční prostředky z minulých let. Podrobnější informace najdete 
v následující tabulce. 
Finanční komise staršovstva sboru předkládá sborovému shromáž-
dění ke schválení uzávěrku hospodaření za rok 2021 a návrh roz-
počtu na rok 2022 (viz následující tabulka).  
 

Mirka Priknerová 
 

VYDÁNÍ R 2021 P 2021 R 2022 

 spotřební materiál  206 313 857 332 

 spotřeba energie  253 224 878 320 

 prodané zboží  0 0 0 

 běžná údržba  418 576 582 2 683 

 cestovné  19 12 704 28 

 KS, pohoštění  20 11 826 20 

 telekomunikace  9 8 968 18 

 placené nájemné  1 675 8 

 spotřeba ostatních 
služeb  

199 245 303 320 

 mzdové náklady 
vč.poj.  

520 526 807 551 

 daně a poplatky  6 8 648 9 

 poskytnuté dary  102 107 000 112 

 seniorátní repartice  39 38 820 42 
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 celocírkevní repartice  125 124 890 125 

 odvod do PF 531 508 878 581 

 odvod za PP  78 49 370 52 

 odpisy, nákl.na CP, 
nákup tisku a knih  

1 195 1 250 951 1 135 

 ostatní náklady  88 47 013 90 

 daň z příjmu  150 153 909 170 

 celkem  3 959 4 211 078 6 596 

    

 PŘÍJMY   R 2021   P 2021   R 2022  

sborové sbírky 212 289 382 269 

dary tuzemské 120 245 465 170 

dary zahraniční 0 2 039 0 

salár 902 1 141 234 1 010 

příjmy z hosp. činnos-
ti  

2 447 2 528 645 2 764 

úroky a ostatní sbor. 
příjmy 

34 30 248 13 

tržby z prodeje tisku a 
knih 

20 75 958 32 

Provozní dotace  0 32 041 96 

celkem  3 735 4 345 012 4 354 

    

 

FINANČNÍ 
PROSTŘEDKY 

 

 Pokladna  101 664 

 Účty v bankách  1 829 641 

 Účty v bankách  1 231 299 

 Účty v bankách  500 000 

 
Granty jsme v roce 2021 čerpali od ČCE na kurzy Alfa a od MČ Br-
no-střed na hudební nešpory v Červeném kostele. Děkujeme! 
 
K 31. prosinci 2021 sbor dlužil 1.500.000,- Kč Jeronymově jednotě. 
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SPRÁVA SBOROVÝCH BUDOV 
Stavební komise, kterou tvoří asi šest členů, se scházela většinou 
jednou za dva měsíce. Z pověření staršovstva řešila a často i rozho-
dovala o konkrétní podobě udržovacích prací. 
Na faře na Opletalově jsme v přízemí provedli vymalování a sanaci 
vlhkého zdiva. V Evangelické akademii jsme nechali vyměnit dva 
nevyhovující rozvaděče elektrických rozvodů za nové. Pravidelnými 
opravami se nám daří prodlužovat životnost výměníkové stanice 
v suterénu této budovy. S rekonstrukcí čekáme na brněnské teplár-
ny, až nám do budovy zavedou horkovodní vytápění místo páry. 
V Betlémském kostele jsme opravili osvětlení. 
Naším trvalým a každý rok stále se opakujícím úkolem na všech 
našich budovách je pravidelná oprava, údržba nebo výměna rozpa-
dajících se střešních tašek, čištění svodů a lapačů střešních splave-
nin. Opravy oplechování, maleb, nátěrů, sanitárních rozvodů i elek-
trických rozvodů. Na všech budovách také zajišťujeme pravidelné 
revize elektro, hromosvodů, plynu a všech topidel včetně revize ko-
mínů. Provádíme také pravidelný servis a údržbu elektrické brány, 
branky a zahrady na Pellicově. 
 

Stanislav Dvořák 
 

SPRÁVA SBORU 
ZAMĚSTNANCI 
Sbor zaměstnává polovinou pracovních úvazků sborovou sestru 
(Bohuslava Járová), sborovou účetní (Bohuslava Járová) a jednou 
čtvrtinou úvazku pastorační pracovnici (Marie Matoulková). Do 
března byla pastorační pracovnicí čtvrtinou úvazku i Helena Paca-

sová. Kostelnické práce a přípravu k bohoslužbám v Červeném kos-
tele vykonávala v roce 2021 sestra Eva Havlíková. Úklid Betlémské-
ho kostela a sborových místností byl zajištěn kratšími pracovními 
úvazky, úklid Červeného kostela je zadán úklidové firmě. Menším 
pracovním úvazkem jsou také od října 2021 vykonávány drobné 
správcovské činnosti v areálu na Pellicově ulici a ve sborovém domě 
na Opletalově ulici spolu s drobnými kostelnickými pracemi v Bet-
lémském kostele (Benjamin Skála a Katka Fröhlichová). 
 

Václav Matoulek  
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STARŠOVSTVO 
Trvající pandemická situace nás opět přiměla od začátku roku 
k vedení schůzí staršovstva ve virtuálním prostředí. Mnoho pravi-
delných sborových aktivit se nadále nemohlo konat. Přitom jsme 
museli řešit podstatné věci, především změny na farářských mís-
tech. V lednu jsme dostali potvrzení kandidatury od sestry Ivy Kvě-
tonové a na mimořádné schůzi jsme také rozhodli o plánu na po-
kračování Jiřího Grubera na dílčí úvazek, který doplní dočasné 
zkrácení úvazku s. Květonové. To jsme museli obhajovat, nakonec 
úspěšně, před seniorátním výborem. 
V březnu jsme se rozloučili se sestrou Vokřínkovou, která se odstě-
hovala z Brna. Na její místo nastoupil náhradník Pavel Janeček. 
Sborové shromáždění nemohlo proběhnout kvůli pandemickým 
opatřením řádně, tak proběhla pouze on-line otevřená schůze star-
šovstva. Staršovstvo připravilo nově umožněnou dálkovou volbu; tak 
mohla být počátkem června zvolena sestra I. Květonová druhou fa-
rářkou a J. Gruber dočasně na malou část úvazku. 
K první společné schůzi staršovstva na faře jsme se mohli sejít až 
v červnu. V tomto měsíci jsme se také oficiálně a vděčně rozloučili 
s Janou Hofmanovou, která odešla do Prahy na místo studentské 
farářky ETF. Část sboru prožila víkendový pobyt na Blažkově s no-
vými faráři.  
Bratr Loukota složil úspěšně zkoušku výpomocného kazatele a měl 
v červenci ve sboru první oficiální kázání a posléze byl k této službě 
ordinován. 
O prázdninách se začali stěhovat na faru na Pellicovu Mackovi 
a staršovstvo také rozhodlo o pronájmu podkrovního bytu rodině 
Bena Skály spojeném s kostelnickými a údržbářskými pracemi.  
V srpnu se mohlo sejít odložené sborové shromáždění, aby provedlo 
potřebné správní úkony podle řádů církve.  
Na podzim se staršovstvo začalo scházet k pravidelným schůzím 
zhruba jednou měsíčně ve čtvrtek. A jeho předsedou byl zvolen On-
dřej Macek. 
Část úkolů svěřuje čtyřem komisím (výchovná, finanční, stavební 
a technická), které se scházejí podle potřeby.  
Děkujeme všem, kteří se v minulém opět nelehkém roce jakkoliv 
zapojili do sborové činnosti a pomohli tam, kde bylo třeba. 
 

Milan Ryšavý 
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FARÁŘ 
Moc děkuji za přijetí a velkorysost, podporu, se kterou se zatím po-
tkávám. Těžké je pro mě to, že stále spoustu lidí neznám a že k se-
znamování nějak chybí příležitosti nebo čas. Jsem proto opravdu 
hodně vděčný za každou tvář, která získá jméno a příběh. Vážím si 
také hodně spolupráce se staršovstvem, panem kurátorem i v rámci 
našeho farního týmu. 
 

Ondřej Macek 
 
FARÁŘKA 
Přišla jsem v září, vlastně na svůj první sbor, kde působím jako fa-
rářka. Zvykám si na nové role, jinou životní i rodinnou situaci. Jsem 
vděčná za přijetí, úsměvy, sdílení. Rozpoznávání tváří a učení se 
jmen mi jde pomaleji, než bych chtěla. Nárok na sto dnů hájení už 
oficiálně skončil, o to víc mě těší podpora a zájem sboru, jak se jako 
faráři máme, jak zvládáme. Díky. 
 

Iva Květonová 
 

ZÁVĚREM 
PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme za pravidelné i nepravidelné služby ve sboru.  
Děkujeme všem, kteří sboru pomáhají žít (svými silami, modlitbami, 
radami, nápady, finančními příspěvky).  
Děkujeme Pánu Bohu! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Výroční zprávu FS ČCE v Brně I za rok 2021 sestavilo, 24. února 
2022 schválilo a podává staršovstvo sboru. 


