
strana 1  - červen 2020

6
2020

Měsíčník členů a přátel sboru

Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co závidět.
Budoucnost nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasne!

Přísloví 24:19-20, B21
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Koronavirová hrozba opadla, život se vrací do normálu a sborové aktivity se rozbí-
hají naplno. Rybka 1 a Rybka 3 už mají za sebou první pokaranténní výlety do příro-
dy. Fotka na přední straně je z víkendovky Rybky 3 s podtitulem Orlí hnízdo, vyfotila 
ji Ivana Kakačová. Víc fotek a dokonce i pár videí najdete na odkazu, který David 
Kubíček posílal mailem.

Tiráž
Redakce Měsíčníku
Barbora Telferová
Kšírova 177
619 00 Brno - Horní Heršpice
tel. 777 138 117

Příspěvky a připomínky k Měsíčníku
barcza@gmail.com

Toto číslo neprošlo jazykovou korekturou.
Cena kopírování odpovídá počtu stran x 1 Kč.

Pokud byste navíc měli zájem dostávat plnou verzi Měsíčníku přímo do Vaší e-mailové 
schránky, stačí dát vědět barczi, a to nejlépe na její e-mail barcza@gmail.com
Pokud máte zájem napsat pro Měsíčník nějaký článek (zážitek, komentář, inzerát), 
neváhejte a pošlete jej na tentýž e-mail. Vaše články co nejdřív otiskneme. Měsíčník je 
Váš a pro Vás - bez Vás to tedy nejde.

Příští Měsíčník vyjde (dá-li Pán) 12. července. Uzávěrka pro toto číslo bude 8. čer-
vence. Nenechte se odradit, když se dlouho nebude nic dít a nebude přicházet email s 
výzvou. Pište, foťte, já (nebo někdo jiný) se ozvu...

Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého 
Zachránce. Přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo 
vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Chce být otevřeným společenstvím, 
do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. 
Svůj úkol vidí ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společen-
ství věřících a v pomoci potřebným.
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Zápis ze schůze staršovstva 12. května 2020
Pastorace
Pastorační záležitosti jsme tentokrát zařadili na začátek a strávili u nich podstatnou 

část setkání.

Sborový víkend
Přesun na září je na Medlově dohodnutý, je potřeba začít s organizačními přípravami. 

Očekáváme, že nás bude víc než kdy dřív. Organizační tým: Rut Rausová, David Kubíček, 
Dana Fryšarová, John Olšák.

Bohoslužby
17. 5. bude po dlouhé době první bohoslužba opět v Rubínku (s dodržením všech na-

řízení).
Zejména pro lidi, kteří se nemohou zúčastnit osobně, ale chtějí zůstat ve spojení, 

chceme zařídit online přenos z Rubínku (skrze youtube). Motivuje nás k tomu také 
převládající pozitivní odezva na dosavadní online setkávání na zoomu a také to, že 
můžeme zúročit nově nabyté zkušenosti. Pokud se to podaří, rádi bychom živý přenos 
udrželi i dlouhodobě.

Konference
Má být 27. 6. Předběžně navržený delegát (Pavel Lukl) si ještě není jistý, zda se 

v daném termínu bude moci zúčastnit. Na příštím staršovstvu (ještě před členským 
shromážděním) potvrdíme, případně změníme.

zapsal Petr Vilém

Zápis ze schůze staršovstva 2. června 2020
Křty
Terezka Vilémová a Tamara Svobodová – obě uchazečky o křest staršovstvo vyzpovída-

lo, vyslechlo, povzbudilo a souhlasí se křtem i přijetím za plnoprávného člena sboru.

Členské shromáždění
Občerstvení – z hygienických důvodů vlastní!! (poslat mailem)
Standardní záležitosti (účetní uzávěrka, zpráva revizora)
Delegát na konferenci 27. 6. navrhujeme Pavla s Jitkou Luklovy
Hlasování o půjčce pro Elim Vsetín
Online přenosy
V plánu jsou opět diskuzní skupiny

7. června jsme společně vypro-
sili Boží požehnání pro nedávno 

narozeného Martina Sýkoru, jeho 
rodiče i sourozence.
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Kapela aneb hudební škola na Domečku
Milí přátelé,
vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu jsme se rozhodli pro příští rok rozšířit naše 

hudební aktivity na domečku. 
Budeme brousit naše charaktery těmito nástroji a vedení těito učitelkami a učitelem:
· Lili Kubíčková – ukulele
· Míša Marvanová Tomášková, studentka hudební konzervatoře – kytara/baskyta-

ra NOVINKA
· Rut Rausová – klavír, absolventka hudební konzervatoře NOVINKA
· Vlaďka Marvanová – bicí, 7 let bicí  NOVINKA
· Jitka Luklová – zpěvačka - společný zpěv
· David Kubíček st.– absolvent VŠ uměleckopedagogické obor housle - se uvidí 

podle potřeby :-), zřejmě společné hraní v kapele, kytara, baskytara

Základní koncept
Nechceme si hrát na ZUŠ, která klade velký důraz na techniku a zejména pak klasic-

kou vážnou hudbu. Půjde spíše o hudební kroužky tak, jak je známe například u našich 
kamarádů salesiánů. 
Nám jde především o dobrou partu, kde si s kamarády můžeme zamuzicírovat třeba i 

na více nástrojů, k tomu zazpívat u táboráku. 
Nebo se i vyřádit ve zvukotěsné zkušebně nějakým pankovým či symfonicko metalo-

vým způsobem. :-)

POZOR! to ale neznamená, že to nebude mít své výsledky. Děcka, která k nám chodila 
v minulých letech, dokážou obstojně doprovázet písničky a zapojit se do širší skupiny 
muzikantů, zahrát i na více nástrojů, k tomu zazpívat. Máme radost právě z toho, že 
drtivá většina dětí neopustila hraní a s přirozenými výkyvy pokračují dál.  

Online bohoslužby
Rádi bychom našli levnější (co se týká úsilí), ale funkční způsob.
Poslat dotaz emailem, diskuze ohledně online bohoslužeb na členském shromáždění.

Večeře Páně
VP chceme uspořádat na nejbližším shromáždění. S přihlédnutím k požadavkům na 

hygienu se budeme snažit o nejopatrnější postup, jaký jsme schopni zajistit (hostie 
rozdávané v rukavici, pouze jemně omočené do vína, žádné pití, zákaz žmoulání).

Kapela
S Davidovými návrhy ohledně hudebního vyučování v příštím školním roce souhlasíme 

a tyto aktivity vítáme a podporujeme.

Sborový víkend
Medlov v září: ještě 2 pokoje jsou rezervované a neobsazené. Přihlášených je cca 70 

lidí.
zapsal Petr Vilém
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Výprava Rybky 1, 23. května

Cílem celého projektu je zejména:
 Vést děti k hudbě.
 Vytvářet a prohlubovat vztahy mezi dětmi i vedoucími.
 Vést děti k tomu, aby touto hudbou dělaly radost i ostatním – vytvářet příleži-

tosti ve Skautu i ve sboru i kdekoli jinde, kde by mohly hrát.  

Otevíráme tedy dvě kategorie: začátečníci a pokročilí.
Pro ZAČÁTEČNÍKY chceme nabídnout individuální či skupinovou výuku nástroje (max. 

pro 2-3 muzikanty najednou) - časy bude potřeba dohodnout individuálně s učiteli.
Pro STARŠÍ A POKROČILÉ máme koncept, kterému říkáme KAPELA: 
Po zkušenostech bychom chtěli propojit výhody individuální a skupinové výuky – podle 

potřeb nástroje a hráčů.
Nejprve proběhne individuální výuka nástrojů – tedy jen kytary spolu, jen klávesy 

spolu a to nejlépe těsně před KAPELOU, tzn. v úterý cca 16:30-17:00, a poté bude po-
kračovat společná zkouška KAPELY v 17:00–17:45.
Chceme, aby si děti vyzkoušely i více nástrojů: bicí, baskytara, klávesy... někdy je to 

pro všechny příjemná změna. Nicméně vyzkoušet si bicí a hlídat si rytmus pomáhá i při 
hře na jiné nástroje. Čili i toto más svůj širší smysl. 

Pokud byste měli o toto zájem, kontaktujte mě na 608 116 565 nebo david.kubicek@
cb.cz .
S přáním Božího pokoje a dobré muziky 

Váš David 

zaslal: 
David Kubíček
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Slavení Večeře Páně za použití individuálních kalíšků
K tématu článku mne přivedla současná krize Covid-19 a s ní spojená opatření, pře-

devším nařízení vlády nesdružovat se, a jejich dopad na společenství věřících. V této 
souvislosti si kladu mnoho otázek, například: Jak nevysluhování rituálu Večeře Páně a 
svatého přijímání ovlivní společenství? Jak lze v situaci nařízené izolace a nebezpečí 
infekce uchovat identitu  společenství? Lze Večeři Páně vysluhovat alternativním způ-
sobem a nezměnit její význam a účinnost?
Jak k těmto úvahám přistupovat, co vnímat jako hranici, za kterou se dodržováním 

imunologických nařízení ztrácí smysl takto přizpůsobené Večeře Páně? Tyto otázky vy-
jadřují obavu, že společenství jako stěžejní hodnota křesťanského života je ohroženo, 
a to ničím menším než individualizací, která je obrazně řečeno kontraindikací či proti-
pólem společenství, jednoty komunity a ideje církve jako jednoho těla Kristova.
V článku se pokusím osvětlit své komunitně pastorační porozumění sjednocující funkci 

slavení svátosti Večeře Páně a prozkoumám alternativní způsob slavení této svátosti - 
použití individuálních kalíšků namísto společného poháru.

Nejprve bych chtěla definovat kontext a pojmy.
Tématem článku je komunitně pastorační intervence a jeden z jejích nástrojů - obřad 

neboli rituál. Propojují se zde synergicky dva zásadní kontexty - náboženský/duchovní/ 
teologický a mezilidský/komunitní/jazykový (ale i mnohé další). 
Komunitní intervence má nejčastěji podobu „facilitace (…) pomoci skupinám v do-

sahování jejich cílů.1 (...) Má za cíl mobilizovat zdroje, podporovat sítě, koordinovat, 
překonávat (...) bariéry, spojovat lidi s lidmi (...) zvýšit účast (vliv, angažovanost a zod-
povědnost) lidí“2  na správě jejich věcí. Snaží se zvýšit odolnost komunity posilováním 
vazeb. V neposlední řadě se zabývá organizací potřebných činností, lidí, skupin. To 
vnímám jako horizontálu, sled událostí v čase.
Pojem „pastorační“  vnáší do tohoto procesu dimenzi  svatosti, tedy vertikálu: „křes-

ťanský charakter (…) a biblický koncept spásy jako holistický proces scelování (making 
whole). To nelze zredukovat na zmocňování (empowering) komunit ani na záchranu 
individuálních duší. Křestané jako tělo Kristovo musí usilovat o žití života plnosti (brin-
ging life ‚to the full‘)“.3,4

     Obřad/rituál je neměnná inscenovaná událost, jde o „souhrn/sled symbolických 
úkonů, předmětů a jazykových projevů“5, váže se k silám, které působí ve/na spole-
čenství. Je „syntézou několika úrovní společenské reality, symbolické a sociální, indi-
viduální a kolektivní“6. Rituály jsou reflexí mýtů a tak velmi dobře zachycují kulturní 
identitu komunity7. Jsou předmětem bádání především kulturní a sociální antropologie. 
Rituálem lze vzdát čest/projevit vděčnost/semknout se v odporu/u-smířit/dovést k po-
kání/obnovit důvěru/vzpomenout-připomenout/podpořit solidaritu/poděkovat/8 uvést 
člověka do pochopení (či ke snaze o pochopení) smyslu: vlastní pozice v komunitě/ situ-
ace/existence/světa a jak se v rámci tohoto svého místa chovat. Rituál bývá odpovědí 
na krizi/neštěstí a má několik funkcí: porovnávací (vede ke znovuprožití), společenskou  
(stabilizuje chování, hluboce spojuje/uklidňuje, posiluje svazky a kolektivní vůli), kde 
pomáhající prakticky využije souřadnice tvořící názor na situaci/neštěstí, např. „ne-
jsme na to a v tom sami a společně to překonáme“, mytologickou (aktualizuje mýtus - 
mytologie kolektivního nevědomí odráží „anatomii rozumu“/vzorec myšlení, zachycuje 
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vnímání času a zacházení s ním i dějinný začátek a cíl. Tyto funkce oslovují duchovní, 
společenskou a duševní rovinu, mnozí autoři zdůrazňují opomínanou tělesnou, při ritu-
álech, především praktikování pokrmu9. „Rituál zahrnuje tělo. Ztělesnění je v rituálním 
počínání zásadní.10 Rituál Večeře Páně je připomínkou krizové situace, kdy se Ježíš 
Kristus loučí s apoštoly v předvečer svého ukřižování, je tedy odpovědí na krizi - Ježíš 
Kristus ustanovil tento obřad, vědom si toho, že fyzicky opouští svůj lid. Od onoho dne 
je Večeře Páně centrem křesťanského života11. Její slavení je i odpovědí  na naši vnitřní 
krizi, připomíná nám, kým jsme a komu jsme za to vděčni. V tomto rituálu se spojuje 
ohlas Ježíšovy poslední večeře s učedníky, ale také ozvuk Ježíšova stolování s hříšníky 
za jeho života, jeho podobenství o hostinách a také reflektuje helénisticko-židovskou 
praxi hostiny, zvanou agapé. 
Přes rozdíly12 ve vnímání svatosti Večeře Páně (přítomnosti Kristovy ve víně a chlebu) 

panuje jedinečná shoda ohledně důležitosti přisuzované svátosti Večeře Páně ve všech 
denominacích křesťanské církve. Společným sdílením Eucharistie13 se účastníci vzájem-
ně posvěcují (pastorační kontext) a naplňují/žijí jednu ze stěžejních hodnot křesťan-
ství – hodnotu společenství (komunitní kontext).14, 15

Zásadním biblickým odkazem pro slavení Večeře Páně je vedle Mt 26:27 Pavlův první 
dopis do Korintu (1 Kor 11:25-26: „Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich 
je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku. Neboť 
kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on 
nepřijde.‘“) Tato slova implikují výzvu, že přijímat máme co nejčastěji i že to máme 
dělat společně. Společným sdílením Eucharistie se vzájemně posvěcujeme (pastorační 
kontext) a naplňujeme/žijeme jednu ze stěžejních hodnot křesťanství – hodnotu spo-
lečenství (komunitní kontext)16, 17.                 

Pro přehlednost rozdělím rituál Večeře Páně na jednotlivé účastnící se prvky. Jde o 
toho, kdo vysluhuje, komu je vysluhována a jde o i proces samotný, potažmo kde se 
odehrává a jaké nástroje/symboly jsou při něm používány. Pro účel článku se budu sou-
středit jednak na účastníky, tedy přijímající - z jejich zájmu o ochranu zdraví vyplývá 
pojednávaná záměna společného poháru za individuální kalíšky, a jednak na pohár a 
kalíšky jako takové.
Nejprve se krátce zaměřím na historii používání kalíšků:
V Severní Americe r. 1906 vychází článek Reverenda J. D. Krouta „The Individual Com-

munion Cup“, kde autor poukazuje  na  nehygieničnost používání jednoho poháru.18 V 
článku dále uvádí, že poprvé osobní pohárky navrhl A. Van Derwerken v Brooklynu, v 
New Yorku v r. 1882. V r. 1887 napsal na toto téma článek, který vyšel  o rok později 
v  Annals of Hygiene ve Filadelfii. V r. 1893, the Psi Upsilon bratrstvo v Rochesteru v 
New Yorku slavilo Večeři Páně s historicky prvním zachyceným použitím osobních po-
hárků. Argumentem J. D. Krouta je kromě podivné teologické úvahy19 nehygieničnost 
používání stejného poháru.20

Podle Dr. Jansona21 z Kanadské reformované církve se tato praxe ujímá v církvích, kte-
ré neberou ohled na mystérium svátosti. Nový přístup však podle něj i dalších teologů 
nemá oporu v Písmu (poukazuje na výlučné používání jednotného čísla při odkazování 
na pohár či kalich  - Mt 26:27, Mk 14:23, St. Lk 22:17,20 a jinde), ani v historii církve (od 
církve apoštolské až dodnes je tradičně používán společný pohár) a je v ostrém rozporu 
s oporou spirituální a duchem přijímání. Narůstá množství sborů, které se od této praxe 
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odvracejí na základě aktualizace kalvínského vyznání víry22, 23.              
V Evropě na některých místech probíhal podobný proces, v r. 1903 v Německu vy-

šla série článků upozorňující na hygienickou hrozbu sdílení jednoho poháru. Profesor 
Friedrich Spitta v r. 1904 inicioval možnost používání osobních pohárů v několika sbo-
rech. Tato praxe měla zvýšit účast na svátosti a trvala do roku 191324. Podle Grauové 
velkou oblibu opět získala v 90. letech kvůli diskuzím o hygienických hrozbách25, podle 
nejrůznějších internetových zdrojů pravděpodobně ve spojení s šířením HIV.26 K situaci 
u nás autorka uvádí27:
„Na stránkách Českého bratra se pro individuální kalíšky (na základě hygienické ar-

gumentace) vyslovili Jiří Nečas (ČB 2008/8, s. 29) a Pavel Říčan (ČB 2008/10, s. 4). 
Jan Roskovec ve své odpovědi uvádí, že se „přijímání z individuálních kalíšků jeví jako 
nejméně vhodné uspořádání slavení hodu se Vzkříšeným, které má být také ,památkou‘ 
(připomínkou) onoho stolování v noci ,vydání‘. Kalich nové smlouvy rozhodně není slav-
nostní přípitek“ (ČB 2008/11, s. 12).28 

Diskuze, jež s různou intenzitou trvá dodnes, tedy započala před téměř 150 lety a v 
současné době se dostává opět do popředí ze stejných důvodů, tedy pro obavu z nákazy 
závažným onemocněním.  Má mnoho odpůrců i zastánců uvádějících pádné argumenty.  
Hlubší teologické souvislosti ponechám stranou, především proto, že nejsem teolog. 

Chci přiblížit pohled na další aspekty výše rozehrané diskuze, podle mého názoru dů-
ležité pro komunitně pastorační pracovníky. Prvním z nich je ohledání opodstatněnosti 
argumentu, že užívání individuálních kalíšků je nutné pro ochranu zdraví přijímajících. 
Druhým aspektem je význam a role poháru či kalicha v rituálu Večeře Páně, kterou se 
vrátím k rituálnímu předmětu, tentokrát tomu pravému, původnímu a tradičnímu, tedy 
kalichu.

(pokračování v příštím vydání Měsíčníku)
Jarmila Dalhaus
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Náměty k modlitbám
1) SBOR:

• za naše setkávání a vztahy během koronavirové izolace;
• za kazatele Davida Kubíčka, za staršovstvo, za vedoucí skupinek, za všechny, 

kdo dobrovolně vykonávají práci pro sbor. Vyprošujme jim moudrost, sílu a 
odvahu víry při službě Bohu i lidem;

• za vztahy v našem sboru. Prosme, ať se naučíme povzbuzovat jedni druhé a 
žehnat si navzájem;

• za sborový dům na KP74 – za dostatek financí i za to, abychom ho dokázali 
využít k Boží slávě. Taky za pravidelné brigády a ochotu lidí se jich účastnit;

• za vedení kolem služby pro vozíčkáře z Kociánky;
• za možnou spolupráci s dětmi z dětských domovů;
• schopnost přivádět naše známé a přátele ke Kristu.

2) AKCE SBORU:
• nedělní bohoslužby, modlitební setkání, kluby Rybka a Pulec, mládež, domácí 

skupinky, biblická setkání, setkání anonymních otců;
• jarní a letní akce, které se nezadržitelně blíží;
• večerní bohoslužby na Skleněné louce.

3) NEMOCNÉ:
• Johna Olšáka, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla 

Nováka...
• lidi nakažené koronavirem i lékaře a zdravotníky, kteří se o ně starají.

4) POTŘEBNÉ:
• za děti už narozené i ty teprve očekávané;
• rodiny ve sboru a páry chystající se vstoupit do manželství;
• mládežníky.

5) NAŠE OKOLÍ:
• za Brno, aby bylo více otevřené víře a zažilo probuzení;
• za naše sousedy, kolegy, přátele a příbuzné;
• za bratry a sestry, kteří jsou pro svou víru pronásledováni;
• za válkou sužovanou Ukrajinu, Sýrii, Jemen...;
• za Izrael.

Bohu díky za všechny vyslyšené modlitby.

Víte-li o dalších modlitebních tématech, prosím neváhejte a sdělte je barczi, kontakty 
jsou uvedené v tiráži. Můžete kdykoliv.
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Oznámení a pozvánky na akce
Příští setkání staršovstva se uskuteční v úterý 28. 7. 2020 v 18:30 na Domečku.
18.-25. 7. sborová dovolená
2.-14. 8. Letní tábor s Rybkou
16.-22. 8. Tábor pro rodiny s dětmi Hiawatha

*************
Od 17. 5. 2020 jsou obnovené bohoslužby v Rubínku. Jste zváni. Kdo by chtěl ale 
raději zůstat z hygienických důvodů doma, bude moci využít YouTube přenos bo-
hoslužby.
Ti, kdo přijdou, nechť počítají s tím, že je nutné:
    používat roušku
    zdravit se slovně – ne podáním ruky
    na začátku si desinfikovat ruce
    udržovat odstup 2 m od jiných lidí (neplatí pro ty z vlastní domácnosti)

Ti, kdo zůstanou doma, mohou naladit tento kanál (proklik ze sborového webu):
https://www.youtube.com/channel/UCwCBOBEter0dfp14GyTi49A

*************
Milí přátelé Pulce a Rybky,
pomalu nám končí školní rok a zároveň se blíží další! Děkujeme za vaši nevšední pří-
zeň a pokud vám mezi námi bylo dobře, pak prosím vyplňte na webu přihlášku na 
další rok.
Pro další informace mne prosím kontaktujte na čísle 608 116 565, případně se podí-
vejte na www.rybicka.info nebo  www.cb.cz/brno.kralovopolska/rybka

David Kubíček
*************

Noc kostelů se bude konat 12. června 2020
Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru bude 
možné přivítat příznivce Noci kostelů v mezích aktuálních opatření. Zveme návštěvní-
ky do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků a inter-
netové sítě.

Zdroj: www.nockostelu.cz a www.cb.cz

Narozeniny
Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života!

Červen
Veronika Dolníčková, Lýdie Kubíčková ml., Radka Láznická, Jiří Lukl, Tomáš Marvan, 
Radka Pospíšilová, Martina Sýkorová, Jitka Zobačová

Červenec
Aleš Pavel Dostál, Tomáš Horáček, Zuzana Hotová, Petr Janoušek, Dalibor Matulík, Ma-
rika Morávková, Jan Olšák, Jiří Pospíšil, Luboš Raus, Vít Svoboda, Tamara Svobodová, 
Evangelína Sýkorová, Aneta Šmídová, Kateřina Tmejová, Tomáš Urban, Tereza Vilémo-
vá, Marie Zobačová
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

14. 6. P. Lukl  /  Michal Vaněk
21. 6. P. Láznický  /  J. Kubeš
28. 6. P. Vilém  /  J. Olšák
5. 7. L. Raus
12. 7. D. Kubíček
19. 7. bohoslužba v Rubínku nebude - sborová dovo-

lená
26. 7. D. Kubíček

Pravidelná setkání v týdnu

Středa 19:00 mládež
Středa 16:30 II. Rybka, III. Rybka
Středa 19:00 mládež
Čtvrtek 16:30 Pulec, I. Rybka

Pravidelné akce se konají ve sborovém domě 
v Královopolské 74.

Podrobnější informace sledujte na webu sboru v sekci Kalendář.

O sboru na internetu:
www.cb.cz/brno.kralovopolska
Na stránkách naleznete například:
- aktuality
- program týdne
- sborový kalendář
- záznam kázání
- měsíčník v elektronické podobě
- fotogalerii

Stránky mládeže našeho sboru
www.cb.cz/brno.kralovopolska/mladez/

Kazatel sboru
David Kubíček
david.kubicek@cb.cz

Kontakt na sbor
Královopolská 74
616 00 Brno-Žabovřesky
tel. 511 111 044

Bankovní účty sboru

běžný provozní účet
2100242241 / 2010

spořící účet
2800242242 / 2010

účet na náklady zaměstnanců sboru
2101115180 / 2010


