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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 2022, 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:  cervenykostel.cz 
číslo bankovního účtu:  1341635359/0800  
statutární zástupci:  Ondřej Macek (farář)  

a Václav Matoulek (kurátor) 
faráři:    Ondřej Macek, Iva Květonová 
sborová sestra a účetní: Bohuslava Járová 
pastorační pracovník: Jakub Marek 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU 
V roce 2022 zemřelo 12 členů sboru (konalo se 13 církevních po-
hřbů či rozloučení). Bylo pokřtěno 13 dětí a 2 dospělí. Přistěhoval se 
jeden člověk z jiného sboru. Konalo se 21 svateb, z toho byly dvě 
svatby členů sboru. 
216 členů podpořilo sbor finančně (salárem). 
Čeká nás ovšem důkladnější revize kartotéky. Často se o úmrtí čle-
na sboru dozvídáme až tehdy, když Česká pošta vrátí dopis 
s takovouto informací. 
 
 

NEDĚLE 
BOHOSLUŽBY 
Nedělní bohoslužby se pravidelně konaly v Betlémském kostele, 
v kostele Jana Ámose Komenského a v Újezdě u Brna – na Rychma-
nově. V Rychmanově byly bohoslužby společné s CČSH. Ve službě 
se střídali naši kazatelé Ondřej Macek, Iva Květonová a Jiří Gruber, 
úměrně svému úvazku ve sboru. V roce 2022 posloužili bohosluž-
bami také faráři Štěpán Hájek, Jaroslav Vítek, Olga Tydlitátová, Pa-
vel Kašpar a výpomocní kazatelé Petr Loukota a Gabriela Ďuračko-
vá. Na jaře a na podzim až do závěru roku se konaly vždy v pondělí 
v Betlémském kostele tzv. nízkoprahové bohoslužby YESLe (i jako 
nabídka pro ty, kdo nepobývají o nedělích v Brně - většinou studují-
cí nebo dojíždějící za prací). V postním období probíhalo modlitební 
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a snídaňové setkání PRÁM, ranní zastavení nad Biblí při modlitbě a 
večeři Páně. 
Všechna společná shromáždění se po celý rok 2022 konala již bez 
epidemiologických omezení, navštívenost bohoslužebných shromáž-
dění se tak v závěru roku ustálila na počtech, které jsou srovnatelné 
s předcovidovým obdobím. V celoročním průměru se každou neděli 
sešlo při bohoslužbách v obou kostelech 123 účastníků. 
V Betlémském i v Červeném kostele byl nainstalován nový ozvučo-
vací systém, v Červeném kostele navíc kamera umožňující pravidel-
ný přímý obrazový přenos bohoslužeb ve vysokém rozlišení. Ke stá-
vajícímu zvukovému přibyl takto i pravidelný obrazový přenos, který 
umožňuje zprostředkovat bohoslužby těm, kteří se jich z různých 
důvodů nemohou zúčastnit osobně. Každých bohoslužeb 
v Červeném kostele bylo takto přítomno průměrně 35 účastníků, 
počet těch, kteří bohoslužby zhlédli dodatečně nebo opakovaně byl 
v průměru 10x vyšší.  
Sborová kancelář pravidelně rozesílala informace spolu s kázáními a 
tiskovinami starším členům sboru, kterým přímý kontakt se sborem 
nebo sledování přímého přenosu pomocí internetového prostředí 
činily potíže. 

Václav Matoulek 
 
VARHANÍCI 
Bohoslužby v našich kostelech střídavě doprovázelo devět varhaní-
ků. V Betlémském kostele Tomáš Grulich, Jan Sypták a Anna Mik-
šátková. Ke konci roku řady varhaníků v BK po několika letech zno-
vu rozšířil Pavel Nagy. V Červeném kostele to byli Milan Berka, Mar-
tin Grombiřík, Pavel Janeček, Matěj Přikryl a Stanislav Heller.  
Pokračovali jsme v objevování nového Evangelického zpěvníku – 
máme vytipované doposud neznámé písně, které se snažíme ve spo-
lupráci s faráři postupně zařazovat do průběhu bohoslužeb. Sou-
časně proběhlo i společné setkání varhaníků s faráři, na kterém si 
vyměňujeme zkušenosti a podněty, a ve kterém chceme pokračovat i 
v dalších letech.  
Z hlediska údržby varhan byly provedeny pouze dílčí drobné opravy 
(především v BK) a byla započata generální rekonstrukce harmonia 
v Rychmanově.  

Jan Sypták 
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BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA) 
Zprávu začnu vděčností, že do našeho sboru patří rodiny s dětmi, 
zájem rodičů děti do NŠ posílat a také to, že se našla skupina těch, 
kteří jsou ochotni biblickou zvěst dětem předávat. Jsme vděčni za 
možnost rozdělení do tří věkem daných skupin. 1. skupina jsou 
nejmenší děti a předškolní, 2. v mladším školním věku – většinou 
do 11 roků a 3. skupinou jsou starší školáci až do konfirmace. Nej-
menší se scházejí v počtu 2 - 12 dětí, prostřední 5 -7 a nejstarší ta-
ké tak. Počet přicházejících dětí je značně kolísavý, do jisté míry je 
dán víkendovými odjezdy rodin mimo Brno a naopak i návštěvou 
mimobrněnských dětí. 
Nedělní škola je důležité místo k navazování dětských kamarád-
ských vztahů, přerůstajících i do celoživotních přátelství. Je vždy 
radost pozorovat tyto děti doslova od plenek a jejich postupnou vzá-
jemnou spolupráci. Tmelí se tak i vztahy rodičů a tím celých rodin. 
Poslední neděle školního roku bývá ve znamení „zmrzlinové neděle“.  
Je to už jakási tradice. Myslím, že v tomto budeme úspěšně pokra-
čovat i nadále.  S velkou vděčností jsme přijali sponzorování této 
akce bratrem Pavlem Maláčem a sestrou Šťastnou, kteří dodávají 
výbornou zmrzlinu již po několikátý rok z vlastní výrobny. Letos se 
tato „zmrzlinová neděle“ uskutečnila v zahradních prostorách na 
Pellicově a byla spojena i s opékáním špekáčků či grilováním. Učite-
lé NŠ se koncem školního roku 2022 setkali při grilování na terase 
fary na Opletalově.  
„Nedělkáři“ se podíleli i na přípravě pohoštění formou „švédských“ 
stolů při sborovém rozhovoru na faře Opletalova, chystání vánoč-
ních dárků, účastnili se pečení perníčků společně s dětmi a přípra-
vou malého pohoštění na 4. adventní neděli po dětské vánoční slav-
nosti. 
Nepodařilo se nám zorganizovat společný výlet, ale doufáme, že se 
letos najde v řadách učitelů ochotník s organizačními schopnostmi 
a této aktivity se ujme.  
A kdo se dětem v NŠ věnuje?  V nejmenší skupince je to Vendula 
Soběslavská, Ester Malachová, Kristina Hellerová - ta se věnuje 
podle potřeby i prostřední skupince, ve které jsou dále Bláža Syptá-
ková, Radka Müllerová, Barča Popelářová a Katka Borošová, od září 
i Eva Marie Weiss, a v nejstarší skupince Milan Ryšavý, Alžběta 
Macková a Marek Baláš. Rozšíření řad učitelů vítáme.  

 
Ester Malachová 
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KAZATELSKÁ STANICE ÚJEZD U BRNA - RYCHMANOV 
V roce 2022 pokračovalo společné ekumenické slavení bohoslužeb 
naší evangelické církve spolu s Církví československou husitskou, 
při níž se při vedení liturgie střídali duchovní obou církví. Boho-
služby se konaly, až na výjimky, jako jsou Velikonoce, prázdniny a 
Vánoce, pravidelně 2. a 4. neděli v měsíci a konaly se celkem pěta-
dvacetkrát. 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 stojí-
cích lip. V zimě bylo prováděno odklízení sněhu před kostelem a v 
mrazových obdobích byla temperována zimní modlitebna, aby ne-
zamrzla voda na toaletě a nedošlo k poškození vodovodního potrubí. 
Průměrná účast na slavení bohoslužeb byla 9 sester a bratří. 
Suma chrámových sbírek činila 16 160 Kč. Ke konci roku ukončil 
svoji dlouholetou pokladnickou službu bratr Blahoslav Nykodým. 
Moc mu za ni děkujeme. 

Antonín Lerch 
 
HUDEBNÍ NEŠPORY 
Brno bezesporu poskytuje sympatický dostatek hudebních příleži-
tostí všech možných žánrů a formátů. Zároveň jsme rádi, že své re-
lativně stabilní publikum mají již dvacet let i Hudební nešpory 
v Červeném kostele. Po covidovém zářezu se postupně vrátilo. Rok 
2022 se odehrál nově pod dramaturgickou taktovkou Hany Miko-
láškové, což se zdá, že napomáhá i tomu, že je objevují také další 
návštěvníci. 
1. května vystoupil smíšený komorní sbor Musica da Camera pod 
vedením sbormistrů Martina Franze a Lukáše Sotoláře. Jednalo se o 
skladby Martina Jakubíčka, Zdeňka Krále a Dady Klementové na 
texty Jakuba Demla a Jana Skácela. Výtěžek byl ve prospěch Dia-
konie ČCE střediska v Brně. 
5. června se konalo vystoupení Pojď se mnou do světa. Písně Jiřího 
Bulise zpívali studenti muzikálového herectví JAMU. Hudební na-
studování připravila Dada Klementová. A celé vystoupení bylo tlu-
močeno do znakového jazyka uměleckou skupinou Hands Dance. 
Výtěžek byl ve prospěch Naděje Brno. 
12. června hrála na varhany Kamila Dubská, na barokní housle 
Martin Flašar a zpíval Ensemble Serpens Cantat. Zazněly skladby 
Händla, Bacha, Telemanna, Pololáníka a dalších. Výtěžek byl ve 
prospěch Handicap klubu Brno. 
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2. října zpívala a hrála  HaChucpa pod vedením Víta Marečka a 
Wolfganga Spitzbarta. HaChucpa interpretuje židovskou hudbu. 
Výtěžek byl ve prospěch Diakonie ČCE střediska v Brně. 
6. listopadu jsme byli pozváni na Duchovní villancicos renesance a 
baroka – cestu ze Španělska do Latinské Ameriky. Vystoupil vokální 
ansábl Octopus Vocalis a na dobové nástroje hrálo Castello in Aria 
především pod taktovkou Víta Bébara. Výtěžek byl ve prospěch Na-
děje Brno. 
4. prosince znovu zpíval Ensemble Serpens Cantat. Tentokrát se 
však jednalo o česká a německá barokní díla komponovaná pro Ad-
vent. Výtěžek byl pro Městský domácí hospic. 
Mezi jednotlivé humanitární organizace, které během nešpor před-
stavovaly své projekty, bylo rozděleno více než 51 tisíc Kč. 
Nešpory provázely a krátkými výklady Bible do nich přispěli farářka 
Iva Květonová a faráři Štěpán Hájek a Ondřej Macek.  
Cyklus hudby a biblických výkladů by neproběhl bez podpory Ji-
homoravského kraje, brněnského seniorátu ČCE, nadace DRFG a 
dobrovolníků ze sborů ČCE v Brně I a v Husovicích. 
 

PONDĚLÍ 
PĚVECKÝ SBOR KŮROVEC  
Pěvecký sbor Kůrovec se scházel k pravidelným zkouškám mimo 
období prázdnin, i když jeho činnost byla zejména na začátku roku 
ovlivněna doznívajícími proticovidovými opatřeními a omezeními. 
Vystupoval při nejrůznějších příležitostech ve sboru ČCE Brno I. 
(pašijová bohoslužba na Zelený čtvrtek, neděle Jubilate, neděle Dík-
činění, 1. neděle adventní s konfirmací, vánoční „půlnoční“ boho-
služba) a ve spolupráci s brněnskou anglikánskou komunitou spo-
luúčinkoval na vzpomínkové bohoslužbě na zesnulou královnu Alž-
bětu II. 
Sbor se schází i nadále k pravidelným zkouškám v pondělí v 19 ho-
din na faře na Opletalově, zaměřuje se především na evangelickou 
chrámovou hudbu k bohoslužbám, s ekumenickým i žánrovým pře-
sahem. Rád uvítá nové zpěváky, především (ale nejen) v mužských 
hlasových skupinách. 

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. Na za-
čátku invaze Ruska na Ukrajinu proběhly tyto bohoslužby ekume-
nicky s modlitbami za mír. Součástí bohoslužeb je sbírka. Měsíc až 
dva shromažďujeme prostředky na činnost některé z neziskových 
organizací. 
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“. 
 

ÚTERÝ 
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ 
Setkáváme se každý týden v úterý od 15.00 hodin na Zelené faře, ve 
sborové místnosti. Setkání je otevřeno pro další příchozí, dlouhodo-
bě se nás schází 7 až 9 lidí. Skláníme se nad Biblí, v současné době 
nad Zachariášem. V Božím slově hledáme oslovení pro dnešní dobu, 
čerpáme sílu do dalších dnů. 
Modlíme se za náš sbor, křesťany, za mír ve světě, naše rodiny, ale 
hlavně chválíme a děkujeme. Sdílíme si starosti i radosti, máme 
vzájemnou důvěru. Setkání nás naplňují a spojují v Ježíši Kristu. 
 

Jarmila Císařová 
 
BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI 
Vyprávěli jsme si příběhy z Nového zákona podle rozvrhu knihy Ces-
ta božího lidu NZ. Při přípravách setkání se střídali Ondřej a Iva. 
Jsme malá skupinka, průměrně 7 dětí. Tedy ve srovnání s počty, 
které se objevují v neděli při bohoslužbách a v nedělní škole. Někte-
ré z dětí byly na táboře v Pusté Rybné. Dvakrát jsme pekli perníčky, 
šli společně křížovou cestou na Špilberk a v parku si udělali piknik 
na závěr školního roku. 
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OVEČKY 
V dětském klubu Ovečky se v roce 2022 scházela stálá skupinka 
pěti dětí. Určitě by se jich vešlo víc, ale i těch pět dokázalo svou pří-
tomností, aktivitou i různorodostí naplnit úterní čas na maximum. 
Při našich setkáních zpíváme, vyprávíme příběhy, modlíme se, hra-
jeme hry a tvoříme. 
 
V období po novém roce jsme společně dokončili téma modlitby Pá-
ně, před Velikonocemi sledovali Ježíše, jak se potkává s různými 
lidmi na cestě do Jeruzaléma, a po Velikonocích provázeli učedníky 
při jejich setkávání se Vzkříšeným. Poslední hodinu jsme cestovali 
s apoštolem Pavlem po Špilberku… 
Od prázdnin okukujeme Desatero, tvoříme si vlastní knihu a je nám 
spolu dobře. Uvítáme nové členy mezi dětmi i ve vedení. A děkujeme 
Pastýři za jeho věrnost a blízkost. 

Iva Oukropcová 
 
BIBLICKÉ HODINY PRO DOSPĚLÉ 
K biblickým hodinám jsme se scházeli (a scházíme) mimo prázdnin 
každé úterý od 17 hodin v sále na Opletalově ulici. Probírali jsme 
knihu Skutků, letos jsme začali s knihou Zjevení. Výkladem nás 
provázeli Iva Květonová, Ondřej Macek a Jiří Gruber, na klavír do-
provázela sestra Anička Mikšátková. Průměrná účast na biblické 
hodině je kolem osmi až deseti bratří a sester a v průměru tři až pět 
bývá připojeno z domu. Možnost vzdáleného přístupu vítáme, proto-
že umožňuje alespoň tímto způsobem lidem nemocným, bydlícím 
dál od fary nebo časově nestíhajícím být v tomto malém společen-
ství.  

Marie Matoulková 
 

STŘEDA 
SETKÁNÍ V DENNÍM CENTRU DIAKONIE ČCE 
Od roku 2000 tedy víc jak dvacet let se konají každou středu před 
obědem  pobožnosti pro klienty a zaměstnance Denního centra Dia-
konie na Hrnčířské. Někdy ve třech, jindy v deseti. Od začátku byla 
tato dobrovolnická služba kazatelů zajišťována střídavě kazateli 
sboru v Brně I a v Brně II a spolupracoval  s námi také seniorátní 
farář bratr Jiří Šimsa. Výchozí biblický text tvořily v minulém roce 
žalmy a později vyprávění z knihy Genesis o Abrahamovi, Izákovi, 
Jákobovi a Josefovi. Tyto volné parafráze biblických příběhů se na-
konec ukázaly jako vhodnější a srozumitelnější svědectví o Boží 
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podpoře, než pouze zkrácená nedělní kázání. Zpívali jsme s kytarou 
z Nové písně a nikdy nesmělo chybět požehnání. V srpnu jsem tuto 
pastorační službu po dvaceti letech ukončil a pokračují v ní nyní 
kazatelé sboru v Brně II. 

Jiří Gruber  
 
KAVÁRNIČKA 
Každou středu se potkává asi dvanáctičlenná skupina starších čle-
nů či přátel sboru u kávy. Program setkání je jasně daný a má pev-
nou strukturu. Na začátku má některý z farářů biblické zamyšlení a 
zpívají se písně z Evangelického zpěvníku většinou za klavírního 
doprovodu sestry Věry Vaněčkové. V čase dovolených si tento pro-
gram připravuje pravidelná účastnice sestra farářka Olga Tydlitáto-
vá. Pak následuje čas sdílení. Mluvíme o tom, kdo byl s kým 
v kontaktu, koho navštívil a co se děje ve sboru. Sestra Medková se 
většinou ujme distribuce kávy a sestra Bednářová rozdává sladkos-
ti. Občas přinese i něco domácího, po čem se hned zapráší. Po kávě 
následuje druhý program, který pro Kavárničku organizuje sestra 
Jana Kovářová. Někdy promítá Jan Franců nebo Helena Pacasová 
fotografie z cest, jindy přijdou zahrát studenti z konzervatoře, Věra 
Bednářová mívá zpravidla povídání z historie a někdy je prostor pro 
témata, která se vynořila a zaujala. Občas bývá i mimořádný host. 
Ludmila Marková nám přiblížila zajímavosti našeho spřáteleného 
sboru v Basileji, Lýdie Vařejková připomněla básníka Jana Skácela, 
Ondřej Macek Martina Luthera a Tomáš Grulich představil nový 
zpěvník. Kavárnička je příjemné setkání, pro některé účastníky i 
zlatý hřeb týdne. Jen počty se trošku snižují. Účastníci mezi sebou 
rádi uvítají nové tváře, tak se nebojte přijít a vstoupit. 
 
PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI A DOROST 
pokračovala téměř celý rok. Byli jsme společně na třech víkendov-
kách. Na té poslední jsme připravovali bohoslužby s konfirmací, 
které jsme slavili na 1. adventní neděli 27. listopadu. Konfirmova-
ných bylo 11, cestou jsme bohužel některé konfirmandy poztráceli. 
Uvědomujeme si velkou milost v tom, že šlo o skupinu mimořádně 
početnou, ale také ve velké míře zakotvenou v životě sboru. Po kon-
firmaci jsme se začali scházet k pravidelným setkáním dorostu. 
Hledáme tvar a způsob, jak do programu zapojit aktivně i účastníky. 
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MLÁDEŽ 
Mládež se letos první polovinu roku scházela ve středy od 18.00 ho-
din pod laskavým vedením Ivy Květonové. Po prázdninové pauze pak 
mládež opět navázala, ovšem s drobnými změnami. Od září mládež 
probíhala v sudé týdny ve středu a v liché v úterky, v obou dvou 
případech od 18.00. Další změnou zavedenou od září bylo, že se v 
mládeži začali střídat oba z našich farářů a kromě Ivy Květonové se 
tak některých mládeží účastnil i Ondřej Macek. Co se týká biblic-
kých programů, tak i v roce 2022 si mládež svá zamyšlení připravo-
vala na základě materiálů pro tento rok určený cyklus přípravek pro 
nedělní školu. Co se týká nepravidelných akcí a aktivit mládeže, tak 
těch proběhlo v roce 2022 hned několik. Svou aktivitu v roce 2022 
mládež zahájila přivítáním nového roku v rámci mládežnického Sil-
vestru. V půlce března pak proběhl mládežnický víkend v Nížkovi-
cích, kterého se kvůli nepříznivým vnějším okolnostem (covid a SO-
Mová brigáda) k velké lítosti mládeže ani jeden z farářů nemohl zú-
častnit. Před Velikonoci také proběhla již tradiční mládežnická sede-
rová večeře. Přes prázdniny se mládež opět ujala programu pro 
starší děti na sborovém prázdninovém pobytu na Blažkově, kde le-
tošním tématem byly biblické ženy. V rámci Blažkova si mládež také 
pro sebe nachystala LARPové odpoledne na motivy knihy Šest vran 
od Leigh Bardugo. Krom toho se část mládežníků zúčastnila coby 
vedení sborového tábora v Pusté Rybné. V rámci narozeninových 
oslav pak mládež byla na laser game, připravila si svou vlastní úni-
kovku a maškarní ples. Po úspěchu z minulého roku i v roce 2022 
naše mládež organizovala sjezdovou čajovnu, tentokrát na Sjezdu v 
Ostravě. Mládež také i tento rok pomáhala s nacvičováním vánoční 
hry, ve které si kvůli velké nemocnosti dětí značná část mládežníků 
i zahrála. 

Tereza Borošová 
 
KURZY ALFA A BETA 
V lednu 2022 jsme zahájili kurz Beta, který byl pokračováním kurzu 
Alfa z podzimu roku 2021. Účastnili se jej pravidelně čtyři hosté a 
čtyři sestry a bratři ze sboru. Přednášky vedl většinou bratr farář 
Ondřej Macek. Radostným završením kurzu byl křest jedné z účast-
nic, který se konal v Červeném kostele. 
Od začátku října probíhal v našem sboru již šestnáctý ročník kurzů 
Alfa. Alfa kurzy pořádá náš sbor již od roku 2006 a pouze jeden 
ročník jsme vynechali. Kurzy probíhaly dokonce i v době koronaviru 
a to formou videokonference. Byli jsme moc rádi, že jsme se po dvou 
letech zákazů a omezení opět mohli sejít zcela svobodně. 
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Na jednotlivých večerech měli přednášky bratři faráři Ondřej Macek, 
Jiří Gruber a sestra farářka Iva Květonová. U každého stolu byli 
členové organizačního týmu, takzvaní stolaři. Večery kromě nich 
připravovaly také sestry z kuchyňského týmu, moc jim děkujeme za 
výborné večeře, kávu, čaj a jiné dobroty. 
Sedali jsme u dvou stolů, u jednoho noví hosté a u druhého hosté, 
kteří se účastnili již předešlých kurzů. Kurzu se účastnilo průměrně 
5 hostů. Počet hostů, kteří přišli alespoň na jeden večer, byl 11. 
U stolů po výborné večeři probíhaly rozhovory na téma přednášek, a 
jak běžely týdny, byly hovory stále otevřenější a přátelštější, dokon-
ce se někdy i zpívalo a hrálo na kytaru. Jsme také moc rádi, že je-
den z hostů se již rozhodl požádat o členství v našem sboru. 
Děkujeme všem, kdo kurz připravili i všem hostům za krásné chvíle 
společenství, radosti, pokoje i poučení. Víme, že Pán Ježíš byl u sto-
lů s námi. 

Petr Loukota 
 

ČTVRTEK 
KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Klub otevřených dveří pro maminky s malými dětmi se koná první a 
třetí čtvrteční dopoledne v měsíci na Zelené faře na Opletalově. Se-
tkání se nesou ve znamení občerstvení, povídání, sdílení, zpívání. 
Nedílnou součást tvoří společný program, který si připravuje vždy 
jeden z našich farářů. Jsme vděčni za jejich pravidelnou účast a 
možnost se vzájemně lépe poznat. 
Naši nejmenší najdou vyžití v dětské místnosti – tu bychom rády 
v budoucnu dovybavily dalšími hračkami. 
Neschází se nás mnoho, proto nás těší, že se k nám v minulém roce 
připojilo několik nových maminek. Snažíme se o vytvoření příjemné 
atmosféry, aby byl Klub otevřen i dalším maminkám, které by chtěly 
mezi nás přijít. 

Kristina Hellerová 

SETKÁNÍ V OVEČCE DIAKONIE ČCE 
Náš sbor je partnerem Diakonie ČCE – střediska v Brně se sídlem 
na Hrnčířské ulici. Středisko se snažíme podporovat zejména sbír-
kami z hudebních nešpor v Červeném kostele. Členové sboru jsou 
také v jeho dozorčí radě. Jako faráři docházíme jednou za čtrnáct 
dnů do Chráněného bydlení Ovečka s krátkým biblickým progra-
mem. V Ovečce žijí lidé s duševním onemocněním. Někteří z nich 
trochu pracují v různých podporovaných provozech. U většiny z 
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nich se schizofrenie či podobné nemoci rozvinuly až v dospělosti. A 
jsou snadnou kořistí různých vykuků. Tak někteří z nich do Ovečky 
třeba přicházejí s velkými dluhy. Setkání probíhají většinou 
v některém z chráněných bytů a jejich obyvatelé se jich i 
s asistentkami účastní dobrovolně. Probíráme s nimi základní bib-
lické příběhy a snažíme se, aby je výklad zaujal, bavil, potěšil. Záro-
veň si s nimi povídáme o jejich životě a většinou dojde i na nějakou 
společenskou hru. S „Ovečkami“ jsme před létem grilovali a před 
Vánocemi svátečně poseděli. Setkání jsou pro nás většinou sice do-
cela vykladačskou výzvou, ale zároveň velmi obohacujícím nahléd-
nutím do úplně jiného a hodně těžkého světa. 
 
ČTVRTEK! 
V roce 2022 pokračovala pravidelná setkání na faře Čtvrtek! Vždy 
jednou za měsíc (kromě prázdnin) si naši faráři Ondřej s Ivou při-
pravili nosné téma pro příjemný večer rozhovorů, zpívání a povídání. 
Vzhledem k atraktivní platformě se nás scházelo čím dále více, kro-
mě střední generace i starší a mladší, v harmonickém duchu. Oteví-
rali jsme řadu biblických témat, morálních dilemat, řešili otázky 
spravedlnosti, pomoci, síly modlitby, individuální zbožnosti, osob-
ních prožitků víry a řadu dalších. Každý Čtvrtek! se vytvořilo přátel-
ské, a věřím, že i Bohu milé společenství. A vše s dobrým vínem. 
Jak říkal jednou Ondřej Macek – objevovali jsme a zažívali střípky 
Božího království. 

Jakub Ventruba 
 
GAMA 
Nová příležitost pro lidi, kteří stojí o to číst Bibli a povídat si nad ní. 
Jednou měsíčně čteme na pokračování Ježíšovo kázání na hoře. 
Kolem stolu je milo a příjemně otevřené prostředí. Nikdo se nebojí 
říct nahlas své myšlenky. Do konce roku proběhlo toto setkání tři-
krát, účast 4 až 8, ale vypadá to, že se probouzí větší zájem. 
 

OSTATNÍ 
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A MIMOŘÁDNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ 
(EKUMENA, NOC KOSTELŮ, PRŮVODCI) 
V neděli 16. ledna byl v Nikolčicích instalován Jiří Gruber za faráře 
nikolčického a hustopečského sboru. Této slavnosti jsme se za náš 
sbor zúčastnili a popřáli bratru faráři sílu, energii a požehnání pro 
další službu. 
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V neděli 23. ledna jsme se sešli v Betlémském kostele ke společným 
bohoslužbám s Církví bratrskou Královopolskou, která se už více 
jak rok schází ke svým bohoslužbám v Betlémském kostele. Máme 
radost z toho, že Betlémský kostel poskytuje zázemí pro širší křes-
ťanské společenství. Další ekumenické bohoslužby, tentokrát spo-
lečné pro církve z brněnského středu, se konaly 23. ledna, tradičně 
v kostele sv. Jakuba. 
V sobotu 19. února proběhlo v sále na Opletalově ulici setkání kurá-
torů Brněnského seniorátu, na jehož programu bylo společné sdílení 
zkušeností a práce kurátorů jednotlivých sborů.  
V sobotu 12. března se v sále na Opletalově ulici konala seniorátní 
konference s názvem 10 impulzů k oživení sboru. Hostem byl Ro-
man Mazur, člen synodní rady ČCE. 
Na neděli 20. března bylo svoláno sborové shromáždění se stan-
dardním programem týkajícím se hodnocení života a hospodaření 
sboru za rok 2021 a plánování výdajů v roce 2022. Z náročnějších 
potřebných akcí byla odsouhlasena oprava fasády farní budovy na 
Opletalově ulici a oprava bytu umístěného tamtéž. 
V neděli 8. května jsme se sešli po bohoslužbách ke společnému 
obědu na faře a po obědě k diskusi o našich představách, popřípadě 
plánech o budoucnosti našeho sboru. Úplná odluka církví od státu 
se blíží (2030) a je nanejvýš nutné již nyní promýšlet fungování sbo-
ru bez státních dotací. Od roku 2030 budeme muset veškeré nákla-
dy na činnost našeho sboru hradit z vlastních prostředků (provoz 
sboru, platy farářů, …). 
Školní rok jsme uzavřeli 26. června jedněmi bohoslužbami 
v Betlémském kostele a po nich společně strávenými chvílemi při 
opékání, grilování, občerstvováním se kávou a čajem a hlavně vzá-
jemnými rozhovory na farské zahradě. 
V neděli 2. října se po bohoslužbách s díkůvzdáním za úrodu usku-
tečnil již tradiční dobročinný Jarmark domácích a dalších rukoděl-
ných produktů. Výtěžek z prodeje byl věnován na podporu Diakonie 
ČCE v Brně. 
V neděli 13. listopadu se po delší odmlce konaly v sálu Václava Po-
korného tzv. bigbeatové bohoslužby. Po společném obědě pokračoval 
rozhovor o budoucnosti našeho sboru, jak byl zahájen 8. května. 
V sobotu 19. listopadu se v našich prostorách ve farní budově na 
Opletalově ulici uskutečnilo 4. zasedání 42. konventu Brněnského 
seniorátu. O náročné zajištění občerstvení se postarala Křesťanská 
služba. 
Při bohoslužbách 20. listopadu jsme si připomenuli členy sboru, 
kteří zemřeli v uplynulém církevním roce. Tato nově rodící se tradice 
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při tzv. neděli věčnosti umožňuje obrátit naši pozornost k těm, kteří 
opustili v minulém roce naše společenství a v našich myslích ale-
spoň částečně zacelit nezaplněná místa, která zůstávají po našich 
blízkých a známých. 
V neděli 27. listopadu jsme měli důvod k dvojnásobné radosti. Tato 
neděle byla začátkem adventu a zároveň dnem konfirmace 11 členů 
našeho sboru z řad mládeže. Radostné pocity a sborová sounáleži-
tost byly umocněny zaplněným Červeným kostelem. 
Čtvrtou adventní neděli, 18. prosince, jsme již tradičně slavili 
v Betlémském kostele uprostřed dětí a mládeže, která, jak už je po 
léta zvykem, pod vedením učitelů nedělní školy, připravila a před-
vedla v rámci bohoslužeb biblická pásma.  
 
Na samotném konci roku 2022 jsme se rozloučili s bratrem farářem 
Jiřím Gruberem, který byl farářem našeho sboru více než 24 let. 
Dne 1. září 1998 přišel k nám po bratru faráři Janu Pokorném, 
Pavlu Kalusovi a sestře farářce Olze Tydlitátové jako 4. farář sboru v 
Brně I od jeho založení v roce 1951. Je symbolické, že bratr farář 
připravil a vykonal v obou našich kostelech poslední bohoslužby 
v loňském roce, které byly zároveň jeho posledními v povolání pro 
náš sbor. V pondělí 26. prosince na Štěpána kázal v BK a v sobotu 
31. prosince v Červeném kostele, toho dne odsloužil v našem sboru 
své 930. bohoslužby. Na Silvestra bývá účast při bohoslužbách spíš 
„komorní“, tentokrát byl kostel však z větší části zaplněn. Přítomní 
využili příležitosti se s bratrem farářem Jiřím Gruberem neformálně 
rozloučit. 
Sbor děkuje bratru faráři Jiřímu Gruberovi za dlouholetou ducho-
venskou službu, váží si všech společně strávených let a duchovní a 
lidské podpory a přeje mu zdraví a trvalou schopnost rozdávat posi-
lu z darů evangelia. A aby mu byl Pán Bůh stále nablízku. 
 
Po dvouleté přestávce způsobené covidovou epidemií jsme se zú-
častnili akce Noc kostelů, která se konala 10. června. V programové 
skladbě tentokrát převážila hudba před mluveným slovem (komen-
tovanými video prezentacemi). Během pozdního odpoledne a večera 
se představily pěvecké sbory Kůrovec, Vachův sbor moravských uči-
telek a Europachor Landshut. Písničky ze zpěvníku Svítá 
ke společnému zpěvu zahrálo hudební sdružení rodiny Přikrylových 
a zazněly také varhanní skladby. Pro menší děti byla připravena 
výtvarná dílna, pro všechny občerstvení před kostelem. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout liturgické předměty, staré žaltáře a modlitební 
knihy vystavené spolu s 5. dílem Bible Kralické v sakristii, zakoupit 
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knihy s převážně křesťanskou tematikou (tentokrát pouze ze zásob 
našeho farního sboru) a taky prohlédnout nainstalované výstavy Ivy 
Tůmové (Křesťanské ilustrace – kresby pro obálky časopisu Setká-
vání) a japonské malířky Nanako Ishida Boží laboratoř stvoření (ilu-
strace ke Starému zákonu). Během celého večera vstoupilo do kos-
tela 4.000 návštěvníků.  
 
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 na bezpečnost insta-
lovaných výstav dohlíželi ochotní členové našeho sboru. TIC Brno již 
počtvrté zařadilo náš kostel do svého programu na základě velmi 
příznivého ohlasu návštěvníků z minulých tří let. Pozornost ná-
vštěvníků zaujaly i výstavy, nejprve Ivy Tůmové a Nanako Ishida, 
později souborné výstavy německého malíře Klause Kuglera. Během 
trvání akce zavítalo do kostela 4.200 návštěvníků, v 72 případech 
návštěvníci využili nabídky komentované prohlídky Červeného kos-
tela. 

Václav Matoulek 
 
POMOC UKRAJINĚ 
V polovině března se na faru na Pellicově do skautských kluboven 
nastěhovaly dvě rodiny ze Sum. Nataša s Maximem a Romanem se 
pak po Velikonocích vrátila zpět, ale Lena s Veronikou a Bohdanem 
bydlí na Pellicově dodnes. Lena našla práci jako asistentka ve škole 
v Řečkovicích, pracuje na zkrácený úvazek, Bohdan nastoupil do 1. 
třídy a Veronika na 2. stupeň ZŠ do Jundrova. V květnu se do dru-
hé klubovny nastěhoval manželský pár z Kyjeva, Halina a Jurij. Ti 
se na začátku září odstěhovali za dcerou na Kociánku. Na Zelené 
faře našla přechodné útočiště ještě rodina Svitlany Dzus s Irinou a 
Marií. Ty se na konci prázdnin vrátily za tatínkem domů do Ivano-
Frankivsku, máme o nich zprávy, že se mají v rámci možností 
dobře. Pomáhali jsme jim materiálně i finančně. Lenu jste možná 
mnozí z vás zaměstnali na nějakou domácí práci či pomoc na za-
hradě. 
Na konci března jsme spolu s židenickým sborem začali organizovat 
kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky. Na Zelené faře probíhalo do 
léta 8 kurzů (2x týdně 2 hodiny), prošlo jimi asi 100 lidí. Od září 
organizujeme kurzy sami. Máme 3 lektorky, které během podzimu 
rozběhly 6 kurzů (2x týdně 2 hodiny). Celkem jimi prošlo asi 80 lidí. 
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Dopolední výuka probíhá v prostorech sboru, odpolední v prosto-
rech VOŠ EA. Mnozí z účastníků (a nebyly to jen ženy) díky kurzům 
češtiny poznali české zvyklosti, zorientovali se v Brně, naučili se 
základy českého jazyka, takže si mohli najít práci, našli referenční 
skupinu. 
Děti ze skauta znají Bohdana i Veroniku, oba se mezi ně rychle za-
členili. Veronika také využila nabídky Julie Přikrylové, která s lele-
kovickými skauty do prázdnin každý pátek organizovala programy 
pro ukrajinské děti. A mohli jste je potkat na dalších akcích na za-
hradě na Pellicově. Jaro bylo velice intenzivní a emocionálně vypja-
té. Na začátku léta uspořádali obyvatelé fary na Pellicově badminto-
nový turnaj s mezinárodní účastí – (nepřekvapivě) ukrajinskou:) Je-
ho finále se chystá až letos, dva hráči nemohli turnaj ze zdravotních 
důvodů dohrát. 
V létě jsme zajistili Veronice, Irině a Marii pobyt na sborovém táboře 
v Pusté Rybné. A Veronika ještě byla na začátku léta na Blažkově. 
Ti, kteří byli na sborové dovolené na Blažkově, poznali Lenu i její 
děti. Lena tam vařila. 
Od podzimu zajely naše životy do „normálních“ kolejí – škola, práce, 
škola, práce. Několikrát Lena vyprávěla, jak moc by se chtěli vrátit, 
ale do města, kde nejde elektřina, děti se skoro neučí, protože něko-
likrát během dne je poplach, je tam strach, Rusko je tak blízko, se 
vrátit zatím nemůžou. Děkujeme za veškerou pomoc a podporu, 
myšlenky a modlitby. 

Alžběta Macková a Katka Fröhlichová  
 
ROZVOJOVÝ PLÁN SBORU 
Po celý rok 2022 jsme se zabývali tvorbou rozvojového plánu sboru. 
Rozvojový plán by nám měl ukázat místa v našem konání, kde se 
můžeme posunout a tím zlepšit naše působení. Práce začala na led-
novém výjezdním zasedání staršovstva a pokračovala několika ne-
dělními diskuzemi v průběhu celého roku. Na diskuzích se vždy se-
šlo několik desítek diskutujících sester a bratří. Základem pro dis-
kuze byla formulace a následná shoda na poslání sboru, ve kterém 
shrnujeme, čím náš sbor má být. Následně jsme hledali naše příleži-
tosti k tomu, jak lépe poslání naplňovat. Diskuze byly velmi inspira-
tivní, díky za ně. 
Kromě celkového přehledu jsme detailně diskutovali o tom, jak zlep-
šovat sborové společenství a zda nabídka setkávání ke sdílení, mod-
litbě či studiu písma je dostatečná a pokrývá naše potřeby. Hlavně 
jsme řešili, jak pomoci těm, kdo se do společenství chtějí zapojit, ale 
neumí to, a že je normální, když všichni nejsou tahouni a setkávání 
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se „jen“ zúčastní. S nabídkou setkávání jsme spokojeni, jen si mu-
síme ujasnit potřeby skupiny 20-35 let a pro některé skupiny dovy-
bavíme místnosti, aby se v nich cítili lépe. 
Ještě nás čekají diskuze o diakonii (péče o potřebné), misii (šíření 
evangelia), majetku (současnost a budoucnost sborových budov a 
financí), světu okolo nás (ekumena, okolní sbory, životní prostředí, 
veřejnost) a o aktivních členech (jak je hledat, pečovat o ně atd.). 
Věřím, že veškeré snažení povede k růstu našeho společenství, 
vnitřnímu růstu nás všech a větší slávě Boží. 

Marek Baláš 
 
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA 
V roce 2022 probíhala činnost křesťanské služby bez velkých ome-
zení, na rozdíl od předchozího roku. 
Naše setkání se konají pravidelně jednou za měsíc. V jejich rámci si 
předáváme informace o návštěvách u jednotlivých členů sboru, o 
možnostech, jak jim pomoci, či zprostředkovat odbornou pomoc. 
Nezastupitelnou roli má samozřejmě osobní kontakt, zvláště pro 
osamělé členy sboru. Čas, který jim sestry věnují, je projevem zájmu 
sboru o ně. Děkujeme všem, kteří takto slouží. 
Život v církvi a v našem sboru přibližuje církevní tisk a sborový ča-
sopis, také ty přinášejí sestry na návštěvy. Různá osobní výročí jsou 
dobrou příležitostí ke gratulaci a projevem zájmu o naše členy, kteří 
z různých důvodů mají omezenou možnost účasti na životě sboru. 
K dobrému kontaktu vydatně napomáhá přenos bohoslužebného 
shromáždění v neděli. Ovšem ne všichni starší členové sboru mají 
možnost přenos sledovat, o to důležitější jsou další zdroje kontaktu.  
Nedílnou součástí činnosti křesťanské služby je zajišťování pohoš-
tění při akcích, které se konají na půdě našeho sboru. Šlo například 
o setkání kurátorů, presbyterní konferenci, sborové odpoledne, Noc 
kostelů, konvent. 
Dobročinný jarmark jsme zorganizovali v neděli 2. října. Po dobré 
zkušenosti z loňského roku s konáním jarmarku v Červeném koste-
le jsme i v r. 2022 zvolili tuto možnost. Díky všem pomocníkům a 
hlavně přispěvatelům jsme získanou částku 25 000,- Kč věnovali 
Potravinové bance. 
Těší nás, že se tato akce stává v našem sboru tradicí a má dobrou 
odezvu. 

Dagmar Vtípilová 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KURATORIA LETNÍHO STŘEDISKA 
BIBLICKÝCH KURZŮ BLAŽKOV 
Provoz letního střediska již nebyl ovlivněn pandemií Covid 19 a tak 
mohlo proběhnout množství aktivit tak jako jiné běžné roky. 
V roce 2022 jsme nežádali o žádné dotace, neboť nebyly vyhlášeny 
žádné granty od úřadu Jihomoravského kraje na námi uvažované 
akce. 
Začátkem května se uskutečnila pravidelná jarní brigáda, na které 
jsme kromě běžných udržovacích prací ještě natřeli střechu hera-
klitky, před heraklitkou položili chodníček z kamenů a začali jsme 
největší akci roku - rekonstrukci balkonu na zděné budově. Jednalo 
se o zbourání současného betonového balkonu a antikorozní nátěr 
ocelových nosníků. Byla skácena suchá borovice z minulého roku 
nad kuchařskou kadibudkou a rozřezán vyvrácený smrk vedle ku-
chyně. Kmeny byly po domluvě s ochotným mlynářem a jeho synem 
rozřezány na katru ve mlýně na fošny. Na tuto práci se nás sjelo 24 
a 6 dětí. 
Za 14 dní přijela další skupina rodin z obou našich sborů. Bylo 20 
brigádníků a asi 12 dětí. Hlavní náplní bylo dělání nové dřevěné 
podlahy balkonu. 
Středisko bylo v jarním období využito 4x, návštěvou skautů, sboru 
Brno I, nedělní školou s rodiči ze sboru Brno II a svatební hostinou. 
Doba prázdnin začínala 2. července a končila v pátek 26. srpna a 
všechny týdny byly plně využity. Čas prázdnin byl kratší o jeden 
týden, přesto se všechny běhy hezky vešly díky sboru v Židenicích, 
který se rozhodl využít po tři roky jiná zařízení ke svému pobytu. 
Během letních prázdnin byl pokácen zbytek smrkového lesa za 
heraklitkou, neboť zachutnal kůrovci. 
Na podzim bylo středisko využito 1x sbory Nikolčice a Hustopeče a 
pak podzimní uklízecí brigádou. Sjelo se nás 18 + 3 děti a všichni 
jsme zpracovávali větve, které zůstaly po kácení za heraklitkou. 
Z důvodu absence zastíněné plochy zejména pro děti a jiné skupin-
ky na různé aktivity jsme rozhodli o stavbě dřevěného přístřešku 
tak, aby se již během prázdnin mohl využívat. Přestože máme na 
účtu dostatek peněz, požádáme na stavbu a některé drobnosti o 
dotace. 
Proto Vás již teď zvu na pravidelné jarní brigády na úpravu a údrž-
bu střediska. První z nich se bude konat o prodlouženém víkendu 5. 
– 8. května 2023. Další termín zatím nebyl určen, ale včas se ho 
dozvíte. Mnohým pak chci poděkovat za pomoc a přízeň při údržbě 
střediska, které vyžaduje pravidelnou péči. 
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Máme radost, že je spousta rodin s malými nebo i většími dětmi, 
mládeže, sester a bratří našich sborů, kteří chtějí společně strávit 
letní týdenní pobyt na Blažkově. 

Petr Socha 
 
BRNO I NA BLAŽKOVĚ V ČERVNU A SRPNU 
Po vzoru minulého roku se k radosti všech blažkovských nadšenců i 
letos konal víkendový pobyt na Blažkově, a to v termínu od 3. do 5. 
června. Program byl opravdu pestrý. V pátek začal Ondřejovým du-
chovním zamyšlením o slepicích. Poté nás ještě Petr Zukal zavedl 
svými fotografiemi do světa Kostariky. V sobotní dopolední týmové 
hře od našich farářů jsme si zkusili stavět budovy Diakonie po světě 
a shánět do nich zaměstnance. Odpoledne se vyrazilo na výšlap na 
hrad Mitrov, při kterém nechyběla ani oblíbená hra s kolíčky. Kalo-
rie spálené výletem jsme mohli nabrat zpět při večerním opékání 
špekáčků u ohně. Následovala diskuze o budoucnosti sboru, pře-
vážně v oblastech mládeže a dobrovolníků. V neděli nás ještě čekala 
bohoslužba s večeří Páně, která se zamýšlela nad babylonskou věží, 
uniformitou názorů a totalitou. Po obědě a úklidu jsme se s těžkým 
srdcem museli s Blažkovem rozloučit. Naštěstí se neloučíme na 
dlouho. Víkend nás všechny navnadil a o to více se těšíme na letní 
tábor. 

Kateřina Borošová a Lukáš Matuška 
 
Týden už ne mezi lesy, ale na mýtině u Blažkova je vyhledávanou 
příležitostí mnoha lidí ze sboru a okruhu přátel, kteří o středisko 
během roku pečují. Bývá narváno, spát se musí i ve skladišti či ve 
stanech. Den má svůj řád. Tvoří ho práce pro tábor, program pro 
malé děti, který připravovala Kristina Hellerová. O starší děti a do-
rost se starala mládež. V povídání příběhů o králi Davidovi se stří-
dali Iva Květonová a Ondřej Macek, který zároveň připravoval dopo-
lední přednášky o Ježíšovi. Bajgarovi připravili pro všechny genera-
ce fyzické přijímačky na policejní akademii. Iva Oukropcová a Bláža 
Syptáková si chystaly ranní chvály. Tradiční večerníčky vedly An-
dělka a Zlatka Šebestovy. Vařila nám Lena Černuka, která s sebou 
měla své děti Bohdana a Veroniku, vydatně jí pomáhaly Zorka Še-
bestová, Marie Kunderová, Tereza Brázdová. Tereza počítala peníze 
a snažila se, abychom nepřišli na buben. Šli jsme na celodenní vý-
let, jezdili se koupat, podnikali výlety na kolech i na motorkách, 
hráli noční hru, potkávali se večer u vína, hráli larp, debatovali, 
pekli buřty, smáli se, slavili několikeré narozeniny a taky dvoje bo-
hoslužby i večeři Páně. Bylo nám moc dobře. 
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POBYTY S KONFIRMANDY 
Během přípravy na konfirmaci jsme třikrát strávili společný víkend. 
V březnu na faře v Březí u Osové Bítýšky. V září na Lázech u Kate-
řinic a v listopadu na Zelené faře v Brně. Intenzivní čas je to nejlep-
ší, co jsme spolu mohli mít. Pozitivně se projevil na stmelení skupi-
ny, získání společných zážitků, možnosti víc mluvit o víře, o charak-
teristických znacích evangelíků, o tom, co nás odlišuje i spojuje 
s ostatními denominacemi. Při poslední víkendovce jsme připravili 
bohoslužby s konfirmací (27. 11.), uvařili oběd pro staršovstvo a 
nachystali podklady k rozhovoru se staršími. Z nesourodé jedenác-
tičlenné skupiny se postupně vytvořila parta mladých lidí, kteří jsou 
spolu rádi a umí se leckdy i docela hezky podpořit. Jsme vděční, že 
je vídáme dál při setkáních dorostu nebo při nedělních bohosluž-
bách. 
 
TÁBOR YMCA V PUSTÉ RYBNÉ 
Na táboře YMCA v Pusté Rybné jsme tentokrát putovali s Mojžíšem. 
Na tričko nám ho hezky vyvedla Iva Tůmová. Potvrdilo se, že brněn-
ské děti nejsou žádné slečinky (pokud by si to snad někdo chtěl 
myslet), že některé běhají až do úmoru a po celodenní námaze s 
úsměvem zvládnou i noční výsadek, a jiné se zase jako o život perou 
s nespravedlností světa. Přibrali jsme ještě děti z Nosislavi, Veroni-
ku, Irinu a Marii z Ukrajiny, Toníka z Filipky a Bětku z Huslenek a 
moc hezky nám to společně ladilo. I vedoucí spolu byli rádi. Hodně 
jsme se koupali, byli na výletě, slavili spolu bohoslužby a rozdávali 
ceny u táboráku. Skutálelo se i několik tesklivých nebo vzteklých 
slziček, pár jedinců se neostýchalo navštívit kadibudky (pravidelnou 
stolici odměňoval hlavní vedoucí gumovými medvídky), byli i ti, kteří 
zvládli výzvu požahání kopřivami nebo mlčení či hladovkou. Výbor-
ně nám vařila Milena Luklová z Nosislavi. Jsem vděčná, že jsme se 
všichni líp poznali, něco zažili a byli spolu. Jo a společný zpěv, přá-
telé, to bylo něco, z plna hrdla i víc! 
 
SETKÁVÁNÍ 
V roce 1998 vycházela Jednička. Informační časopis sboru ČCE Brno 
I. Tu od roku 1999 vystřídalo Setkávání. Brněnský evangelický mě-
síčník. Jeho cílem bylo informovat členy sborů Brno I a Brno II o 
všem důležitém, co se v nich dělo a plánovalo. Přinášel informace ze 
seniorátu, církve a ekumeny, rozhovory a vzpomínky na významné 
členy sborů, náměty na výlety do okolí, biblické pobožnosti, modlit-
by, kvízy, okénko pro děti, jména jubilantů ad. Snažil se i o kontakt 
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s těmi, kteří do shromáždění nepřicházejí. Postupně přibyli abonenti 
z Husovic a Židenic. 
Za více než dvacet let se řada informací přesunula na internet a je-
jich tok se radikálně zrychlil, tak částečně ustupoval do pozadí 
zpravodajský charakter časopisu. Tahouny tiskoviny byli Jiří Gru-
ber a Jaroslav Vítek. S jejich odchodem bylo proto třeba hledat pro 
periodikum novou tvář. 
Od pětadvacátého ročníku bude časopis vycházet čtyřikrát během 
církevního roku (před Vánoci, Velikonoci, kolem Letnic a po prázd-
ninách). Opět bude zaměřen především na členy prvního a druhého 
sboru, které by měl co nejobsáhleji informovat o tom, co se v těchto 
společenstvích stalo, děje a bude konat. V kostelích bude zdarma 
v tištěné podobě a zároveň ke stažení na sborových stránkách. Re-
dakci nyní vede Lenka Dobrovolná.  
Jsme si vědomi toho, že každá změna někomu způsobí jistou bolest 
a zároveň doufáme, že nová podoba získá původní i novou čtenář-
skou obec a také prohloubí vztahy mezi členy ještě nedávno jediné-
ho brněnského evangelického sboru.  
Jsou vítány příspěvky do časopisu i na jeho chod. Zároveň bychom 
rádi, aby až na jednu výjimku plnil roli sborových listů a nedocháze-
lo tak k dublování informací apod. 
 
PARTNERSKÝ SBOR 
Se zástupci partnerského sboru v Basileji jsme se naposled setkali 
v roce 2019 v Brně. Následné přímé kontakty byly znemožněny co-
vidovou epidemií. S basilejským francouzským reformovaným sbo-
rem udržujeme písemný kontakt a navzájem se informujeme o situ-
aci v našich sborech. Pravidelně dostáváme informační bulletin o 
dění v basilejském sboru (na nástěnce INFO na žlutém podkladu – 
je k dispozici s překladem sestry Ludmily Markové), vyměňujeme si 
příležitostné pozdravy (Vánoce, Velikonoce) a maily. V závěru roku 
2022 jsme obdrželi pozvání k setkání v Basileji o víkendu kolem 1. 
května 2023. Doufáme, že epidemiologické nebezpečí už natolik 
pominulo, že bude možné toto setkání uskutečnit. 

 
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. 
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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, vznikl její klub Červenka. 
 
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V BRNĚ 
V roce 2022 realizovalo středisko několik služeb v rámci města Br-
na. 
Pečovatelskou službu využilo 82 klientů. Službu poskytujeme ve 
všedních dnech od 6.00 do 20.00 hod., o víkendech a svátcích od 
7.00 do 20.00 hod. K 31. 12. 2022 v PS bylo zaměstnáno 14 pracov-
níků. 
Službu Centra denních služeb využilo 19 klientů. Denní kapacita 
centra je 7 klientů. Provoz od 7.00 do 17.00 hod. Službu zajišťují 2 
pracovnice v přímé péči a vedoucí – sociální pracovnice.  
Provoz Chráněného bydlení Ovečka zajišťují tři pracovnice na plný 
úvazek, které jsou klientům k dispozici ve všední den od 8.00 do 
16.30 hod. Kapacita služby byla v roce 2022 navýšena o 3 lůžka na 
konečných 18 lůžek. Celkově klienti obývají 6 bytů – z toho jsou dva 
byty na Hrnčířské ulici a čtyři byty jsou různě po Brně. V roce 2022 
vyžilo služeb chráněného bydlení 19 klientů, jednomu klientu se 
podařilo odejít do přirozeného prostředí. 
Středisko je Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. 
Provozuje poradnu Svítání, která se zaměřuje především na pora-
denství v péči za života blízkého a pomáhá s nácvikem manipulace 
v domácnosti klienta, dále se věnuje poradenství pro pozůstalé a ve 
věci po úmrtí blízkého, zpracovává období truchlení a řešení admi-
nistrativních a organizačních věcí po smrti. 
Středisko také nabízí dobrovolnický program „Návštěvy proti samo-
tě“. Dvanáct dobrovolníků se setkávalo se stejným počtem klientů 
k pravidelným návštěvám. 

Lenka Svobodová 
 
VEŘEJNÁ PREZENTACE 
Kromě časopisu Setkávání, Vánočního, Velikonočního listu a listu 
Srpen převzal sbor vydávání knížky meditací Zastav se na chvíli. 
Knížka je koncipována především jako dárek na návštěvy. Náklad je 
2100 ks, z nichž část necháváme pro vlastní členy, zbytek se během 
několika týdnů rozběhne po ČCE. Drobný výtěžek je použit jako 
podpora pro různé sociální projekty. Naposledy pro vznikající Dia-
konii ČCE ve Vendolí (sbor Svitavy). 
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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 a Milan Ryša-
vý členem předsednictva. V seniorátním výboru zasedají Iva Květo-
nová a Mirka Priknerová. V Jeronymově jednotě jsou aktivní Milan 
Ryšavý, Petr Zukal a Jiří Popelář. Iva Květonová byla do konce roku 
2022 na 0,2 úvazek seniorátní farářkou pro mládež. V seniorátním 
Poradním odboru stavebním pracuje Jan Patočka. V dozorčí radě 
střediska Diakonie ČCE v Brně zasedali (i jako zástupci sboru) Ja-
kub Ventruba a Mirka Priknerová. V radě školské právnické osoby 
ZŠ Filipka působí Ondřej Macek a Alžběta Macková tam pracuje. Iva 
Květonová, Samuel Popelář, Ema Přikrylová pracují v odboru pro 
práci s mládeží a Matěj Přikryl je jeho předseda. Martin Grombiřík a 
Petr Loukota slouží jako výpomocní kazatelé. Ondřej Macek je před-
sedou Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů při Synodní radě a 
Iva Květonová je členkou Komise pro vikariát a jáhenskou praxi a 
vede katechetický seminář. 
 
IT 
Rok 2022 se nesl v duchu vylepšování ozvučení v našich kostelích. 
V Červeném kostele šlo o součást instalace kamery, na kterou jsme 
dostali dotaci od naší církve, a jednalo se o přesun zvučící aparatu-
ry ze skříňky vedle lavic do sakristie a její automatizaci tak, aby by-
lo možné ozvučení jednoduše zapnout a vypnout jedním vypínačem, 
a vše ostatní aby fungovalo automaticky. Tím se usnadnilo přede-
vším půjčování a pronajímání kostela a uvolnily se ruce sestře 
Havlíkové, která se tak může soustředit na přepínání pohledů ka-
mery. Součástí přesunu bylo zalištování kabelů a vybudování pře-
chodové lišty v levé části kostela, instalace antén pro bezdrátové 
mikrofony a sluchátka, přemístění hlukového mikrofonu na stříšku 
nad kazatelnu a vybudování přípojných konektorů pro zvukové i 
počítačové kabely. Během letních prázdnin pak proběhla instalace 
optického kabelu přes půdu kostela a příprava na budoucí umístění 
televize s obrazem z kostela do předsíně. Děkujeme Mila-
nu Ryšavému za vrtací, řezací a montážní práce, Dušanu Sedláčkovi 
za asistenci při instalaci, Jirkovi Popelářovi za instalaci hmoždinek 
a Václavu Matoulkovi za vzorný (a náročný) úklid sakristií po všech 
činnostech, jakož i všem dalším, kteří se na pracích podíleli. 
Do Betlémského kostela jsme zakoupili novou zvučící aparaturu, na 
kterou jsme dostali také dotaci, tentokrát od Magistrátu města Br-
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na. Aparaturu jsme vybrali ve spolupráci s bratry z CB tak, aby ji 
bylo možné využít nejen pro mluvené slovo, ale také pro hudební 
produkci. Nainstalovali jsme čtyři reproduktory pro vysoká a střední 
pásma a jeden subbasový reproduktor. Sestava je řízená zvukovým 
procesorem, jehož nastavení provedl zkušený zvukový technik na 
základě měření. Je to dobrý základ pro budoucí možné větší využití 
prostoru Betlémského kostela. 
Během roku jsme také s Milanem Ryšavým v rámci oprav fasády 
natáhli nový kabel připojující faru na Opletalově (a potažmo i ČK) k 
internetu. Podařilo se nám nespadnout z lešení, takže všechno 
dobře dopadlo. 

Jakub Marek 
 

HOSPODAŘENÍ 
HOSPODAŘENÍ 
Již několik let za sebou píši, že naše sborové finance jsou v dobrém 
stavu především díky velké obětavosti členů sboru i nečlenů. Totéž 
ráda píši i o roce minulém. Naše příjmy v položkách „sbírky, salár i 
dary“ byly opět vyšší než v předchozím roce, a to o více jak 600 tisíc 
Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Výrazný nárůst v příjmech před-
stavovaly také dotace a granty, které dosáhly výše 780 tisíc Kč. Byly 
použity jak na sborové aktivity, ozvučení BK, ale především na po-
moc válkou postižené Ukrajině a na výuku českého jazyka pro ukra-
jinské uprchlíky. Zvýšené nejsou jen sborové příjmy, ale také výda-
je. Jde jednak o výdaje související s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny – 
např. spotřeba materiálu či mzdové náklady. Velkou položkou je 
částka za opravu fasády, která bude dokončena a dofinancována 
ještě v tomto roce. Také opravy na faře na Pellicově jsou vyšší oproti 
plánu z důvodu havárie kanalizace a také nutnosti výměny špat-
ných vchodových dveří. K výraznějšímu překročení došlo při celkové 
rekonstrukci farního bytu na Opletalově ulici, oproti původně plá-
nované částečné opravě. I přes tyto zvýšené výdaje je finanční situa-
ce našeho sboru dobrá. Finanční komise staršovstva sboru předklá-
dá sborovému shromáždění ke schválení uzávěrku hospodaření za 
rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023. 

Mirka Priknerová 
 

VYDÁNÍ R 2022 P 2022 R 2023 
 spotřební materiál  332 449 279 
 spotřeba energie  292 286 553 
 prodané zboží  0 0 0 
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 běžná údržba  2 683 3 278 1 423 
 cestovné  28 38 53 
reprezentace,KS, po-
hoštění  

20 6 11 

 telekomunikace  18 19 18 
 placené nájemné  8 1 1 
 spotřeba ostatních 
služeb  

348 329 340 

 mzdové náklady 
vč.poj.  

551 741 535 

 daně a poplatky  9 4 5 
 poskytnuté dary  12 222 225 
 seniorátní repartice  42 42 39 
 celocírkevní repartice  125 124 125 
 odvod do PF 581 633 712 
 odvod za PP  52 52 247 
 odpisy, nákl.na CP, 
nákup tisku a knih  

1 135 1 201 1 130 

 ostatní náklady  90 81 113 
 daň z příjmu  170 0 200 
 celkem  6 496 7 506 6 009 
    
 PŘÍJMY  R 2022 P 2022 R 2023 
sborové sbírky 269 368 319 
dary tuzemské 170 412 215 
dary zahraniční 0 3 0 
salár 1 010 1 236 1 100 
příjmy z hosp. činnos-
ti  

2 764 2 935 3 122 

úroky a ostatní sbor. 
příjmy 

13 48 60 

tržby z prodeje tisku a 
knih 

32 130 35 

Provozní dotace  96 774 216 
celkem  4 354 5 905 5 067 
    
 
FINANČNÍ 
PROSTŘEDKY 

31.12.2022 

 Pokladna  78 
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 Účty v bankách  632 
 Účty v bankách TV 1 800 
 Aktiva  2 510 
Dlouhodobé dluhy 
(JJ) 

1 000 

Pasiva 1 000 
 
Granty jsme v roce 2022 čerpali od JMK a brněnského seniorátu 
ČCE na nešpory v Červeném kostele, na ty také přispěla firma 
DRFG. Od ČCE a Diakonie ČCE jsme získali podporu na volnočaso-
vé aktivity a práci s uprchlíky z Ukrajiny. Město Újezd u Brna pod-
pořilo opravu harmonia v Rychmanově. ČCE poskytla finance na 
ozvučení a kameru v Červeném kostele v rámci projektu Připojuji se 
a Magistrát města Brna ozvučení v Betlémském kostele, to podpořila 
i Církev bratrská Královopolská. Děkujeme. 
 
K 31. prosinci 2022 sbor dlužil 1.000.000,- Kč Jeronymově jednotě. 
 
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 stavebních záměrů a oprav. 
Našimi největšími i nejnáročnějšími úkoly v minulém roce byly 
oprava fasády Zelené fary na Opletalově, a celková modernizace a 
rekonstrukce farářského bytu v prvním patře této budovy. Fasádu 
stavební firma bohužel nestihla do zimy udělat, protože měla trvalý 
podstav pracovníků. Zvládli otlouct zvětralé části omítky, nahradit 
je novou hrubou omítkou a celou fasádu přetáhnout omítkou jem-
nou. Na jaře 2023 provedou drobné opravy a nátěry fasády. 
Farářský byt se nám na rozdíl od fasády podařilo opravit celý a pro-
najmout právnické kanceláři. 
Jak jistě všichni víte, u nemovitostí ve vlastnictví našeho sboru není 
nikdy úplně hotovo. Proto se nám také pravidelnými opravami daří 
prodlužovat životnost výměníkové stanice v suterénu této fary. 
S rekonstrukcí čekáme na brněnské teplárny, až nám do budovy 
zavedou horkovodní vytápění místo páry.  
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 
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revize elektro, hromosvodů, plynu, a všech topidel včetně revize ko-
mínů. Provádíme také pravidelný servis a údržbu elektrické brány a 
branky na Pellicově. 

Stanislav Dvořák 
 
 

SPRÁVA SBORU 
ZAMĚSTNANCI 
V roce 2022 sbor zaměstnával polovinou pracovních úvazků sboro-
vou sestru (Bohuslava Járová), sborovou účetní (Bohuslava Járová) 
a jednou čtvrtinou úvazku pastorační pracovnici (Marie Matoulko-
vá). Kostelnické práce a přípravu k bohoslužbám v Červeném koste-
le vykonávala sestra Eva Havlíková. Úklid Betlémského kostela a 
sborových místností byl zajištěn kratšími pracovními úvazky, úklid 
Červeného kostela je zadán úklidové firmě. Menším pracovním 
úvazkem byly vykonávány drobné správcovské činnosti v areálu na 
Pellicově ulici (Benjamín Skála) a ve sborovém domě na Opletalově 
ulici spolu s drobnými kostelnickými pracemi v Betlémském kostele. 
K 31. prosinci ukončila Marie Matoulková službu pastoračního pra-
covníka. 
Na místo pastoračního pracovníka na plný úvazek nastoupil 1. led-
na 2023 Jakub Marek a v souvislosti s plánovaným odchodem Bo-
huslavy Járové do důchodu během roku 2023 bylo zadáno vedení 
účetnictví účetní firmě (s účinností od 1. ledna 2023).  

 
Václav Matoulek 

 
STARŠOVSTVO 
Staršovstvo se po několikaměsíčním působení nových farářů také 
trochu proměnilo, ač zůstalo složením prakticky stejné jako 
v předchozím roce. Kazatelé přicházeli s novými impulsy a důrazy, 
které přinesly změny a oživení; jsme vděčni za to, že se tak dělo ve-
skrze pozitivně, bez velkých neshod. 
Snad principiálně nejvýznamnější aktivitou byla práce na strategic-
kém plánu sboru, jemuž byla věnována významná část výjezdního 
zasedání staršovstva v lednu v Prasklicích, a které jsme pak dále 
rozpracovávali se členy sboru na víkendovém sborovém pobytu a 
sborové neděli v dubnu a v listopadu, kdy už odešla covidová ome-
zení, která ještě počátkem roku sborové aktivity i schůze negativně 
ovlivňovala. Věnovali jsme se více oblastem sborové práce a budeme 
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ještě pokračovat. Stojí za to zde uvést, byť pro mnohé snad jen zo-
pakovat, alespoň misi, kterou jsme si jako sbor stanovili: 
„Posláním našeho sboru je být otevřeným společenstvím, ve kterém 
se žije a je ke slyšení radostná zpráva o Ježíši Kristu. Chceme spo-
luutvářet dobré místo, kam lidé mohou přijít i zůstat, kde najdou při-
jetí, podporu a povzbuzení. Místo, kde se k člověku, k jeho projevům 
víry v Boha, otázkám i potřebám přistupuje s respektem. Místo ra-
dostných příležitostí k hledání božích způsobů, orientace v životě i ve 
světě, k setkáním napříč věkovými skupinami i k seberealizaci.“ 
 
Staršovstvo se věnovalo také praktickým věcem, z nichž by bylo po-
třeba zmínit alespoň ty zásadnější: rozhodnutí o komerčním pro-
nájmu prostor farářského bytu na Opletalově po odchodu bratra 
faráře Jiřího Grubera a mnohou práci s realizací změny provozu a 
zabezpečení práce ve sborové kanceláři v souvislosti s výměnou pra-
covníků, mimo jiné také převedení účetnictví na odbornou firmu. 
Snažíme se také zvažovat úsporná opatření při spotřebě energií. 
Nelze pominout ani dopad války na Ukrajině, sbor uvolnil spolu se 
skauty prostory na Pellicově pro ubytování rodin uprchlíků, některé 
touto formou i nadále podporuje, podobně jako i výuku češtiny na 
Opletalově a jednotliví členové se aktivně podíleli na sbírkách a do-
pravě humanitární pomoci. 

Milan Ryšavý 
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FARÁŘ 
Určitě už začínám v Brně trochu domácnět, ale zároveň jsem pořád 
hodně vděčný za každou chvíli, kdy se s někým ze sboru mohu ne-
formálně potkat a nějak více seznámit (spojit tvář se jménem a pří-
během).  
Farářská práce je obecně hodně pestrá a napínavá a v Brně I to 
možná platí ještě trochu umocněně. Je tu řada oblastí a témat, do 
kterých by bylo možné napřít síly. Někdy trochu osciluji mezi sna-
hou dělat leccos, ale nic pořádně. Inspiraci a korekci tu čekám od 
strategického plánu. Zároveň jsou pro mě cenné už i jen ty společné 
rozhovory o životě sboru. 
Jsem velmi vděčný za staršovstvo a dobrou atmosféru v něm. Záro-
veň si uvědomuji docela často, jak jsou někteří ve svém nasazení ve 
sboru a svou znalostí různých segmentů práce v něm navzdory na-
šemu velkému počtu členů vlastně jen obtížně zastupitelní. Třeba 
Milan Ryšavý v péči o Červený kostel, výměníkovou stanici i vůbec 
budovy. Nebo Václav Matoulek ve znalosti jmen, příběhů, dat i fi-
nančního zdraví sboru apod. Či Mirka Priknerová, která svou erudi-
cí pomáhá předat sborové účetnictví externí firmě. 
Brno a speciálně Červený kostel přitahuje občas hledače či zájemce 
o křest. To je vždy povzbudivé a inspirativní – sledovat ten zázrak 
uvěření, hledání Pána Boha. Zároveň jsme u nás ve městě svědky 
dost výrazné proměny náboženských trendů, církví, křesťanství. 
Různí lidé do kostela a do sboru na chvíli přicházejí, pobudou a za-
se odcházejí. Další lidé chtějí být pokřtěni nebo nechat pokřtít své 
děti, věří v Boha i Ježíše, ale nepotřebují úplně neděli, sbor. Objevu-
je se velké množství lidí, kteří jsou jinde obtížněji „skladní“, církev je 
přijímá, ale někdy už je to možná na úkor domácích. Leckdo sbor 
„konzumuje“, ale vlastně nechápe, že by se v něm měl angažovat. 
Klesá ovšem zároveň zájem o alfy, které se zkrátka neobejdou bez 
toho, aby do nich členové sboru aktivně zvali a přiváděli své blízké. 
Trochu jsem i poodhalil, že ve sboru jsou pořád „napětí“ kvůli pře-
sunu „hlavní činnosti“ do Červeného kostela. Napětí mezi volbou 
využívat jeho otevřenosti i potenciálu z ní plynoucí a ztráty kom-
paktního společenství, resp. domácího prostředí.  
Během roku se začala objevovat a odkrývat i různá nedorozumění a 
zklamaná očekávání. Byl bych moc rád, kdyby se nám je dařilo 
vždycky včas komunikovat, vysvětlovat a napravovat. 
Přiznávám, že působení v Brně I je pro mě psychicky mnohem ná-
ročnější, než jsem čekal. Zároveň je ovšem většina setkání, i když na 
ně třeba jdu unavený, velkým povzbuzením.  
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Rok 2022 byl rokem začátku šílené války, která přivedla do sboru 
několik uprchlíků, obavy o ceny i různé dopady na společnost a te-
dy i naše společenství. Byl jsem rád, že jsme se zapojili do pomoci. 
Velkou starost mi působil odchod Marie Matoulkové a Bohuslavy 
Járové do důchodu. A jsem moc vděčný, že se práce byl ochotný 
obětavě ujmout Jakub Marek. Marii Matoulkové bych tu rád ještě 
jednou poděkoval. 
Jedním z našich největších problémů je vaření kávy před bohosluž-
bami a mytí hrnků po jejím vypití. :-) Ne že by to byla malá starost, 
ale zároveň je fajn, že nemáme jiné vážnější.  
Byl jsem zapojen do obou velkých oprav ve sboru a vůbec na mě 
trochu dopadlo, co znamená být statutářem v Brně I. Štve mě ob-
čas, že různé administrativní a manažerské úkoly mi ukrádají čas. 
Zároveň jsem si po jedné naší kancelářské poradě uvědomil, že se 
musím pořádně zamyslet nad tím, jak to mám vlastně 
s pracováním. Po dlouhé pracovní schůzce, na které jsme řešili 
spoustu provozních věcí, jsem totiž řekl: Tak jdeme pracovat. A tím 
jsem myslel své chystání na kurz Alfa. V zápětí mi však došlo, že 
pracování byla i ta úředničina a že o rozhovorech s hledači křesťan-
ství se mi nelíbí mluvit jako o práci. 
Chybí mi návštěvy v domácnostech, na které jsem byl léta zvyklý, i 
přicházení lidí do naší domácnosti. Zároveň mi určitě přibylo váž-
ných rozhovorů na faře. 
Jsem velmi vděčný za mnohé, co se během roku událo: Poprvé jsem 
třeba spal na posvátném místě brněnských evangelíků – na Blažko-
vě! Moc fajn byly výjezdy s konfirmandy; tábor v Pusté Rybné, kde 
se snad podařilo spojení brněnských a nosislavských dětí a mláde-
že; Čtvrtky!; alfy; bety; gamy (někdy už se mi ta písmenka pletou). 
Radost mi udělali noví a staronoví učitelé nedělky; rockové boho-
služby; ale i to, že se lepšila návštěvnost a tedy také smysluplnost 
nešpor. 
Leccos jsme tiskli a vydali: leták o sboru, biblické meditace Zastav 
se na chvíli, pomůcku pro konfirmandy, kázání o Abrahamovi, 
knížku o Davidovi, záložku s biblickým heslem na rok 2023, sborové 
listy ad. Největší radost mi na tom dělá výtvarná spolupráce s Ivou 
Tůmovou a Marií Weiss. 
Vnímám, že jsme možná v našem sboru zanedbali rozhovor o jeho 
financování. Zdá se mi, že řada členů má představu, že nájmy 
z budovy Zelené fary pokryjí všechny naše výdaje a že staršovstvo 
sedí na velkém balíku peněz. Ve skutečnosti tomu tak není a bude 
třeba osvěty ohledně financování církví i našeho sboru. 
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Možná to zní trochu fatálně, ale nedovedu si představit své fungo-
vání v Brně bez Ivy Květonové. Samozřejmě i my leckdy narazíme na 
naše role, představy o spolupráci, hranice našich kapacit a i o náš 
malý tým se musíme starat. Budu rád, když se za to i vůbec za naši 
službu budete modlit. Děkuji. 
A děkuji všem, kdo pomáhají životu sboru, i těm, kdo nás v naší 
službě podporují. 

Ondřej Macek 
 
FARÁŘKA 
Když jsme s Ondřejem před Vánocemi psali vánoční pozdravy a 
chystali dárek – kázání o Abrahamovi, tak mě těšilo, že za jmény 
jsou už i tváře, rozhovory, společně strávené chvíle. 
Občas se mě lidi ptají na dojíždění a vyjadřují své porozumění. Je to 
sice náročné, ale do sboru dojíždí zdaleka docela dost lidí, takže 
nejsem výjimkou. Musím si však čas a všechno další mnohem víc 
plánovat. Třeba se ze mě stane odborník v logistice. Je milé, když mi 
někdo (například po staršovstvu) nabídne odvoz domů, i když na-
bídku spíš nevyužiji. Dost často si dávám sprint z Opletalovy na 
hlavní nádraží, zatím zvládám. Mám už pár spíše šťastných doprav-
ních příběhů. A taky oceňuji, že náš Josef má řidičák a občas mě 
zachraňuje. Víc než dojíždění mě trápí, že jsme jako rodina rozdělení 
ve dvou sborech. Nikdo mi to doma nevyčítá, jsou opravdu hodní, 
ale sama cítím určitou vzdálenost i to, že se svými dětmi už tak ne-
prožívám jejich sborový život. 
Ráda chodím na návštěvy, i když s dojížděním do vzdálených čtvrtí 
vezmou dost času. Snad však nejde o kvantitu. Někteří z těch, které 
jsem navštěvovala, umřeli. Byla jsem ráda, když jsme stihli třeba i 
společnou večeři Páně. Je mi však líto, že zůstává pořád dost těch, o 
kterých ani nevím, nebo jsem se k nim ještě nedostala. 
Jsem vděčná za intenzivní příležitosti při různých pobytech – na 
vodě, při konfivíkendech, na Blažkově, na táborech, při sborových 
nedělích nebo soustředění se staršovstvem, ale i za sborová setkání 
po odpoledních a večerech v týdnu. Taky za osobní setkání, nebo 
když mě někdo pozve i s rodinou. Stojím o návštěvy i u nás doma, 
daří se to však jen zřídka. 
Poměrně dost energie mi bere role druhého faráře, různě úspěšně i 
neúspěšně se s ní popasovávám. Někdy je mi líto, když mě míjejí 
informace, nejtěžší je, pokud jde o lidi. Ale nutno říct, že se věci 
v téhle oblasti vyvíjejí dobrým směrem. Prostě se všichni učíme, aby 
se informace dostávaly k oběma farářům, což asi nebývalo tak úplně 
zvykem. 
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Mám radost, že přišla do kanceláře nová energie prostřednictvím 
pastoračního pracovníka Kuby Marka. Naučil mě už, jak používat 
Spaces, místo, kam si dáváme různé provozní aktuality z kanceláře, 
Comenia, náš sdílený disk na ukládání dokumentů, kde mají nej-
lepší polední menu a pak taky vařit kávu v kávovaru, který pro kan-
celář pořídil – to mi dalo zabrat nejvíc. 
Uvědomila jsem si, že mi chybí potkávat v kanceláři Marii Matoul-
kovou, tak jen doufám, že ten čas navíc si teď hezky užívá. 
Během roku jsme intenzivněji pracovali mj. na rozvojovém plánu 
sboru a přemýšleli o jeho budoucnosti. Je hezké vidět, že je o tako-
vou diskusi ve sboru zájem. Jsem moc vděčná za Marka Baláše, 
který nás tím vším provádí. Ještě je před námi dost témat a taky se 
budeme muset víc zamýšlet nad financemi. Myslím si, že provoz 
sboru, to že si můžeme dovolit dva faráře a další zaměstnance, by-
chom měli mnohem více pocítit na svých kontech. Dát tři, pět pro-
cent prostřednictvím saláru je výzva, která stojí velmi vážně před 
námi. Výnosem z budov bychom měli umět mnohem více podporo-
vat jiné sbory, jako to dělají třeba v Praze na Vinohradech nebo i 
jinde. Za války nám posílali brambory z Veselí, proč by to teď nemě-
lo být naopak? 
Celý rok jsem pětinou úvazku pracovala ještě jako seniorátní farář-
ka pro mládež, ale nebylo to ideální. Mládež by si zasloužila mno-
hem víc. Od ledna 2023 s ní pracuji dál, tentokrát nad úvazek, jako 
člen Seniorátního odboru pro mládež. S časem jsem na tom stále 
stejně na štíru. Ale jak někde píšu, díky těmhle lidem mládnu a to 
je k nezaplacení. 
S Ondřejem, farářem, hledáme, jak fungovat v týmu. Jsme spolu 
rádi, jen je to někdy docela fuška. Člověk se neubrání představám a 
očekáváním, která pak nejdou naplnit, protože není čas, síly, 
prostor, chuť. Máme míň společných plánů než dřív, ale nedávno 
jsme se hodně nasmáli, když jsme vymýšleli komiks k projektu Kos-
tel jako šance, který děláme s Ivou Tůmovou. A když se podaří udě-
lat společnou poradu a dát si k tomu míchaná vajíčka s rukolou, 
tak máme na chvíli i my ráj na zemi. 
Přála bych našemu sboru, aby v něm lidé byli rádi, zažívali spolu 
radost, zajímali se o sebe a rostla v nich chuť se na jeho díle podílet. 
A aby na nás bylo poznat, kdo je toho všeho původcem, o koho se 
opíráme, na koho zavěšujeme své srdce.  

         Iva Květonová 
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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 2022 sestavilo, 20. února 
2023 schválilo a podává staršovstvo sboru. U příspěvků od farářů 
sboru Ivy Květonové a Ondřeje Macka jména neuvádíme. 
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FOTOGALERIE 

 

  
Pobyt s konfirmandy v Březí 
 

 
Sborové odpoledne a sborová dovolená na Blažkově 
 

 
Soustředění staršovstva v Prasklicích 
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Noc kostelů s Kůrovcem a bar U Dvou farářů 
 

 
Kurzy češtiny pro Ukrajince a nakládání kamionu s pomocí na 
Ukrajinu 
 

 
Sjíždění Dyje 


