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SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

kazatelé: 
Karel Hůlka (tel.: 604 991 260)

Daniel Komrska  (tel.: 777 004 861)

kancelář sboru (Lydie Křipačová):
v úterý (17 až 19) – tel.: 530 342 302

https://www.facebook.com/cirkev.bratrska.kounicova

Pobočka Diakonie: 
Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821

Fotografiemi a ilustracemi do tohoto čísla přispěli:  
David Fajfr, Adéla Bischofová, Alík Zachariášová-Horká a 
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 6. 2022. 
Příspěvky dodané po uzávěrce nemusí projít redakční úpravou. Připravují: Lenka Broklová 
(broklova@volny.cz), Petr Raus (petr.raus@cb.cz), Josef Vávra (gon@email.cz), David Fajfr 
(david.fajfr@seznam.cz), copy Martin Kulísek. Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. 
Děkujeme.

Červen 2022

4 pokračování na straně 10

KalendáriumKalendárium

F

1. 6. – Mezinárodní den dětí; slaven od roku 
1954.

1. 6. 1942 – nacisty na střelnici v pražských 
Kobylisích popraven český spisovatel 
Vladislav Vančura.

2. 6. 1882 – na ostrůvku Caprera zemřel 
známý italský 
revolucionář Giuseppe 
Garibaldi.

2. 6. 2012 – uveden do 
provozu Královopolský 
tunel.

5. 6. – židovský svátek Šavuˈot. 
|

5. 6. – svátek Seslání Ducha 
svatého (Letnice)

10. 6. 1942 – vypálení obce Lidice nacisty.
12. 6. 1912 – v bavorském Bad Reichenhallu 

zemřel český historik a spisovatel 
Zikmund Winter.

12. 6. 1927 – v Praze umírá 
zakladatel a první 
patriarcha Církve 
československé (husitské) 
Karel Farský.

14. 6. 1932 – zemřel ThDr. 
Ferdinand Císař, někdejší 
superintendent 
evangelické reformované církve na 
Moravě (působil mj. v Kloboukách u 
Brna v letech 1887–1922), přítel T. G. 
Masaryka.

F

Na titulní straně grafika Jaroslava Štiglera ml.
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8. 6.
22. 6.
23. 6.
26. 6.

sestře Jarmile Sturmové z Brna
sestře Františce Zezulové z Brna
bratru Janu Brančovi z Brna
sestře Suliko Česnekové z Brna
sestře Magdaleně Pokladníkové z Brna

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮMkdy komu proč

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ČERVEN    2022

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorného srdce: 
a naleznete odpočinutí svým duším.            

Matouš 11,29

NAROZENÍ

84 let
74 let
81 let

74 let

w 19. května se manželům 
Aničce a Honzovi 
Rousovým narodila dcera 
Johana Rozálie.
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Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 9. a 23. 5. 2022 | BRNOJEDNÁNÍ 9. a 23. 5. 2022 | BRNO

Přítomni: Petr Dadák, Karel Hůlka, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Tomáš 

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala částečně v on-line režimu. 

Přítomni: Petr Dadák, Karel Hůlka, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Tomáš 

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala částečně v on-line režimu. 

1. Pokračování diskuse o naplňování 
poslání sboru
V neděli 22. května 2022 od 17 hodin 

proběhlo setkání všech zájemců o téma 
naplňování poslání sboru a možného využití 
programu Cesta obnovy, který nabízí Církev 
bratrská. Rozhovor povzbudil staršovstvo   
k pokračování hledání naší další cesty 
prostřednictvím tohoto programu. Nejde o 
to bourat a demontovat staré pořádky a 
tradici, ale o vytvoření prostoru k rozhovoru 
o našem sboru a o tom, jak naplňovat naše 
poslání dále. Samotný rozhovor může 
přinést víc než jeho dokončení. Nehledáme 
ideální prostředky a formy, ale to, k čemu nás 
chce použít Duch svatý. Program cesty 
obnovy chápeme jako prostředek, který nám 
rozhovor umožní vést na biblických 
principech, ve vzájemné úctě a lásce.

Na základě toho oslovilo staršovstvo 
bratra kazatele Davida Nováka, předsedu 
Rady Církve bratrské, zda by se ujal 
moderování naší cesty od září 2022. Bratr 
toto pozvání přijal.

2. Pobočka Diakonie CB v našem 
sboru

Proběhla další jednání ohledně směřo-
vání Pobočky Diakonie CB v Brně. Před-

jednána byla spolupráce s bratrem kazatelem 
Davidem Kubíčkem ze sboru CB Královo-
polská, který v rozsahu svých časových 
možností postupně převzal část psycho-
terapeutické práce Pobočky.

Dalším tématem při hledání dalšího 
směřování Pobočky se ukazuje otázka 
rozšíření pomoci lidem v našem okolí, kteří 
se dostali nebo dostanou do tíživé situace     
v souvislosti s prudkým nárůstem cen 
energií, potravin a dalších základních 
komodit. Platí, že bychom rádi rozvíjeli 
pomoc nejen vlastním členům a přátelům, 
ale i lidem z našeho okolí tak, aby se tato 
pomoc mohla stát prostředkem ke zvěsto-
vání evangelia. Rozsah a hranice takové 
pomoci jsou předmětem dalších přemýšlení.

3. Noc kostelů 2022
Pro potřebu Noci kostelů v pátek 10. 

června 2022 staršovstvo i nadále hledá 
dobrovolníky, kteří by byli ochotni provázet 
návštěvníky modlitebny. Zájemci se mohou 
zapisovat na nástěnce ve vestibulu případně 
kontaktovat kancelář sboru.

4. Rekonstrukce modlitebny
Na základě řady jednání staršovstvo 

rozhodlo o znovuoslovení Ateliéru Štěpán, 
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Ze života dorostuZe života dorostu

aby se stal garantem projekčních prací pro 
prováděcí dokumentaci rekonstrukce ve 
spolupráci s dalšími subdodavateli. Ateliér 
Štěpán přislíbil spolupráci v následujících 
měsících.

Zároveň s tím došlo k posunu ohledně 
možného rozložení rekonstrukce na etapy. 
V současné době je tato otázka aktuální, 
neboť případné rozdělení na etapy by 
mohlo ovlivnit již práce na projektové doku-
mentaci tak, aby se přednostně projektovaly 
ty části, které budou také hned realizovány a 
splaceny. Důvodem pro toto zvažování je 
kombinace velkého nárůstu cen, poklesu 
objemu možných půjček a také případné 
možnosti ponechání části finančních 
prostředků jiným službám sboru. V rámci 
rozdělení na etapy by došlo ke stanovení 
priorit prací, které jsou pro chod sboru 
důležité, a těch, které je možné odložit.

Prosíme o modlitby za rekonstrukci a 
správná rozhodnutí v této fázi přípravy.

5.  Závěry z celocírkevní Výroční 
konference CB
Ve dnech 20. a 21. května proběhla 

výroční konference Církve bratrské v Hradci 
nad Moravicí. Bratři, kteří se konference 
zúčastnili za náš sbor, podali zprávu o jejím 
průběhu. Jednání konference bylo velmi 
vstřícné, stejně jako panovala dobrá 
atmosféra při schvalování jednotlivých 
konferenčních návrhů včetně ustanovení 
nových kazatelů a služebníků. Děkujeme 
Pánu Bohu za naši církev i za Radu, která o 
její chod pečuje.

6.  Oprava výtahu v předním domě
Staršovstvo schválilo nabídku na prove-

dení nezbytné opravy a inspekční prohlídky 
výtahu v obytném domě tak, aby výtah mohl 
i nadále sloužit nájemníkům.

4staršovstvo

Koncem dubna se za účasti tří hlídek z našeho dorostu konalo regionální kolo 
Biblické stezky. Jak se na ní líbilo holkám Moržolovým?

Anička:

Martinka:

Koncem dubna se za účasti tří hlídek z našeho dorostu konalo regionální kolo 
Biblické stezky. Jak se na ní líbilo holkám Moržolovým?

Anička:

Martinka:

Na Biblické stezce se mi líbilo. Spaly jsme s holkama ve skleníku. Bylo tam dobré jídlo a pití. 
Bavilo mě to tam. Naučila jsem se pracovat s mapou a kompasem. Spali jsme u chaty, která se 
jmenovala Doubravka. Je to blízko lokality Hády. Opékali jsme špekáčky u ohně a poslední 
den jsme si sami dělali oběd.

Líbila se mi lanovka v lese a všechny hry a úkoly z Biblické stezky. Byla jsem nadšená nedělní 
procházkou do kostela. Taky jsem spala ve skleníku spolu s Verčou, Odetkou, Sárou a 
Aničkou.
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Ze života mládežeZe života mládeže
e začátkem května jsme v mládeži nakousli 
nové téma s názvem „Jsme jen loutky?“. Skrze Stoto téma se zamýšlíme z různých úhlů 

pohledu nad tím, jestli máme svůj život ve svých 
rukou, nebo jsme jenom loutky života, času, 
sociálních sítí, závislostí nebo i samotného Boha.

V průběhu měsíce jsme v rámci jedné 
mládeže vyrazili na ekumenický Taizé večer 
na Petrově. Pro většinu z nás to byla první a 
velmi hezká zkušenost s takovou formou 
ekumenické modlitby. Večer jsme pak 
zakončili, jak tradičně děláváme, něčím 
dobrým k večeři v centru Brna.
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V sobotu 21. 5. jsme s holkama z našeho 
sboru vyrazily na piknik do parku – tedy na 
druhý společný „Babinec”. Zamýšlely jsme 
se nad tématem vzhledu, krásy a sebepřijetí a 
diskutovaly o něm.

Skrze verše o stvoření člověka jsme si 
připomněly, že každá z nás je stvořená 
přesně tak, jak Pán Bůh chtěl, a že v jeho 
očích nejsme ani trochu nedokonalé, i když 
je to někdy při pohledu do zrcadla těžké 
přijmout. Mluvily jsme o ideálu krásy, který 
popisuje Bible – o té kráse vnitřní, kráse 
čistého srdce, které je blízké Bohu, a o našem 
tělu, které by mělo být chrámem Ducha 
svatého.
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Z DiakonieZ Diakonie

„Především střež a chraň své srdce, vždyť 
z něho vychází život.“ (Přísloví 4,23)

„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem 
Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž 
máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za 
vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem 
oslavujte Boha.“ (1. Korintským 6,19–20)

Další Babinec nás čeká až po letních 
prázdninách v září, a už teď se na něj moc 
těšíme J

4Adéla Bischofová

Prázdné ruce

dyž se lidé setkávají s rukama 
plnýma darů jednoho pro dru-Khého, nemohou si ani podat ruce a 

přivítat se, ani si dary vyměnit, dokud mají ty 
ruce plné. Nejprve musí své dary odložit, 
aby si mohli ruce podat.

Dávání – to je náš stálý boj s věčným 
pokušením – dosáhnout ocenění a získat 
vliv na druhé skrze naše dary.

Může být lepší místo, kde bychom mohli 
své dary odložit, než je místo u KŘÍŽE? 
Jakmile přineseme své dary k tomuto oltáři a 
položíme je tam, jako BEZMEZNOU 
VDĚČNOST, tehdy začínáme být schopni se 
otočit a mít ruce zcela prázdné a volné pro 
druhé.

Tak jsme svobodni přijmout jeden 
druhého jako sestru a bratra v Kristu. 
Můžeme jít společně ve svědectví i službě 
druhým. Můžeme se svobodně smát i plakat, 
můžeme být opravdu spolu. Pak si můžeme 
také ze stejného oltáře brát podle svých 
potřeb. Tam pod křížem se naše dary očistí 
od vžitých tendencí k manipulaci a touze po 

nadvládě. Každá sestra, každý bratr se stane 
obojím – dárcem i příjemcem. Setkáme se a 
podáme si prázdné ruce.

V situaci, kdy nemohu ani já dál v Diako-
nii našeho sboru pracovat a sloužit, přijímám 
povzbuzení ze sboru i od pracovnic a 
uživatelů této práce. Přijímám ty očištěné 
dary našeho sboru. Toužím po tom, aby tato 
služba mohla pokračovat a aby další bratři a 
sestry i přátelé přijali možnost stát se 
pravidelnými dárci, třeba skromným darem, 
který by tuto službu potřebným umožnil. 
Váš dar, třeba 50, 100, 200 či více Kč, možná 
i měsíčně, se může stát DAREM pod kříž, 
který náš Pán rozmnoží, jako pět chlebů a 
dvě rybičky tenkrát v Izraeli. Tyto zázraky 
Diakonie žila a žije dodnes.

Číslo účtu naší Diakonie: 
2700892264/2010

S láskou všechny zdraví 
Noemi Komrsková
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„Den sousedů” u sousedů„Den sousedů” u sousedů

sem velice potěšen, že se i v našem sboru 
postupně rozbíhá diskuze o dalším smě-J
řování, o duchovní obnově, o případném 

zapojení do celocírkevního projektu „Cesty 
obnovy“. Při nedělním setkání 22. května se 
nás sešlo docela dost a diskuze byla hodně 
zajímavá a dlouhá – trvala téměř dvě a půl 
hodiny. Myslím si, že tento parádní start nám 
dává naději na další úspěšné pokračování 
rozhovoru na dané téma.

Jedním ze základních problémů našeho 
sboru je nedostatečné misijní a evangeli-
zační působení směrem ven k veřejnosti. To 
ostatně bylo našemu sboru vytknuto už při 
vizitaci před několika roky. Podle úsudku 
vizitátorů „působíme uzavřeným dojmem“, 
což se od té doby nijak nezměnilo. Jak ale tu-
to situaci přijmout, uchopit a hlavně změnit?

Domnívám se, že jednou z možností je 
nechat se inspirovat sbory, které tuto pro-
blematiku také řeší a už v té věci podnikly 
nějaké kroky. Asi jste si všimli, že ne každou 
neděli jsem přítomen bohoslužbě u nás na 
Kounicově. Obcházím různé sbory, jak       
v rámci Církve bratrské, tak i jiných církví    
v našem městě, a nechávám na sebe působit 
vanutí Ducha svatého. Jak to tedy dělají 
jinde?

Jedním z nejbližších sborů jak geogra-
ficky, tak i (doufám že hodně blízce) 
věroučně, je Bratrská jednota baptistů na 
Smetanově ulici. Škoda, že se tak málo na-
vzájem známe, že tak málo spolupracujeme 
na Božím díle. Bratři a sestry z baptistického 
sboru chápou poslání otevřít se světu velmi 
vážně a tomuto úkolu přizpůsobují i jednou 
za rok svou bohoslužbu při tzv. Dnu 
sousedů. V ten den vycházejí ven ze své 
modlitebny a slaví Pána Boha na veřejných 

místech – na Moravském náměstí, nebo      
v Lužánkách.

Právě dnes – v neděli 29. května bylo 
slyšet v parku Lužánky evangelium našeho 
Pána Ježíše Krista, krásné rytmické písně, 
svědectví o nalezené cestě i modlitby a 
požehnání. Moderování i zpěvu písní se 
ujala mládež, bratr kazatel Petr Coufal kázal 
na text z Ef  6,17 o duchovním boji, o přilbě 
záchrany – a nasadil si přitom krásnou 
helmu z nějaké středověké výstroje 
bojovníka. Připomněl také, že naším 
nejbližším sousedem se před dvěma tisíci-
letími stal přímo Bůh v Pánu Ježíši Kristu. 
Počasí bylo též exkluzivní, pro mě osobně 
kulisy korun stromů nabídly nevšední 
zážitek: spojení duchovního programu        
s překrásnou přírodou – Božím dílem – a tak 
umocnily prožívání této bohoslužby pod 
otevřeným nebem. Ani děti nepřišly o svou 
besídku; předškoláci i školáci měli možnost 
zažít svůj program mezi stromy, keři i          
v trávě.

Kolik „sousedů“ se zúčastnilo, nevím. 
Myslím, že není nejdůležitější, pídit se po 
tom, zdali tato bohoslužba oslovila i někoho 
z pejskařů nebo „náhodně“ procházejících 
lidí. Dílo Ducha svatého se někdy může 
konat v skrytosti a my o tom nemusíme 
vědět nic. Je to tajemství mezi Ním a námi 
(jimi). Bohu záleží na každém člověku, aby 
byl zachráněn pro věčný život, a tak mnohdy 
jen On ví o nějakém případném novém 
vztahu s Ním. Děkuji za tuto možnost být 
přítomen této evangelizaci, díky za každé 
oslovení. Nemohlo by něco podobného být 
inspirací i pro nás?

4Felix Davídek
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NOC KOSTELŮNOC KOSTELŮNOC KOSTELŮNOC KOSTELŮ

Noc kostelů v našem sboru

Pátek 10. června

17.00 – 19.00 Výtvarná dílna

Přijďte si vytvořit něco pěkného, výtvarné tvoření pro všechny generace.

19.00 – 21.00 Písní, Slovem, Modlitbou

Skupinka mládeže, smíšený pěvecký sbor a volné seskupení zpěváků a 
hudebníků zpívají písně v pořadu motivovaném Žalmem 42. Ke zpěvu se 

mohou přidat i návštěvníci v sále. Jednotlivé části budou provázeny 
slovem kazatele sboru.

21.00 – 22.00 Nebend

Poetický folk

22.15 – 23.15 Noční smyčky s Pejtrou

Pejtra je zpěvačka proplouvající různými žánry a působící v několika 
vznikajících a zanikajících uskupeních. S oblibou proplétá smyčky hlasu, 

zvuků a života.

Po celou dobu od 17 do 24 hodin:
Prohlídka bohoslužebných prostor s možností osobního rozjímání.
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Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 11).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 11).|

KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

červen 2022dokončení ze strany 2
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14. 6. 2012 – v Brně zemřel filozof, psycholog a 
politik Jaroslav Šabata, jeden z mluvčích 
Charty 77.

17. 6. 1412 – Mistr Jan Hus vystoupil na pražské 
univerzitě a postavil se proti papežským odpustkům.

17. 6. 1722 – na panství knížete Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa 
založen Ochranov (Herrnhut). |

17. 6. 1757 – v Brně umírá architekt Mořic Grimm (mj. stavitel 
brněnské Lorety, autor barokní přestavby kostela sv. Petra a 
Pavla či kostela sv. Tomáše a dalších duchovních i světských 
staveb v Brně a jeho okolí).

20. 6. – Mezinárodní den uprchlíků; vyhlášen OSN v roce 2001     
k 50. výročí Úmluvy o právním postavení uprchlíků.

21. 6. 1542 – papež Pavel III. obnovuje v katolické církvi činnost 
inkvizice.

21. 6. 1942 – v Brně narozena spisovatelka literatury pro mládež 
Markéta Zinnerová, autorka např. Indiánů z Větrova či 
pohádky Za humny je drak.

28. 6. 1912 – ve Zbirohu umírá český básník Josef  Václav Sládek.
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5. 6. – židovský svátek Šavuˈot. Hebrejský 
výraz znamená „týdny“ a jde o druhý ze tří 
poutních svátků v roce. Připomíná událost 
darování Desatera Mojžíšovi Hospodinem 
na hoře Sínaj (proto také bývá nazýván zman 
matan Toratenu – čas darování naší Tóry). Má 
úzkou spojitost s Pesachem – slaví se 
padesátý den po Pesachu (tj. Velikonocích) a 
tvoří symbolické dovršení cesty Izraelců      
z otroctví k Bohu – Pesach symbolizuje jeho 
vysvobození od otroctví v Egyptě a Šavuˈot 
přijetí Božího zákona a zavázání se ke službě 
Hospodinu. Výraz Šavuˈot (týdny) odkazuje 
na sedm týdnů, během nichž Židé putovali  
z Egypta pod horu Sínaj. Svátek rovněž       
v Izraeli souvisel se sklizní – o Pesachu se 
začínal sklízet ječmen, zatímco Šavuˈot byl 
završením sklizně pšenice. Na svátek 
Šavuˈot se také přinášely do Chrámu 
prvotiny z úrody. O tomto svátku se 
synagogy zdobí zelenými rostlinami a 
pravidlem bývá celonoční studium Tóry      
v synagoze (to se chápe jako náprava chyby 
židovského národa, který podle tradice        
v den darování Tóry zaspal). K jídlu bývá 
podáváno mléko a medové koláčky, 
případně tvarohové palačinky (tzv. blinces). 
Svátek trvá 1–2 dny (dvoudenní se slaví 
spíše v diaspoře).

17. 6. 1722 – založení Ochranova. Po 
porážce stavovského povstání a následné 
rekatolizaci českých zemí odešla v několika 
vlnách většina evangelíků do emigrace. 
Někteří však (zejména na Moravě a ve 
Slezsku) zůstávali jako tajní evangelíci až do 
18. století. Z jejich řad (ač sám původně 

katolík, který se ale díky styku s nimi 
postupně stal protestantem) vzešel tesař 
Kristián David, který byl poměrně 
dobrodružné povahy, sloužil mj. i v pruském 
vojsku. V roce 1722 podnikl cestu do Horní 
Lužice na panství 
luteránského knížete 
Mikuláše  Ludvíka 
Zinzendorfa, od nějž 
se mu podařilo získat 
slib přijetí a ochrany 
p ronás l edovaných  
bratrských rodin z Mo-
ravy. Nejprve tam 
převedl deset bratří, s nimiž začal od 17. 
června 1722 budovat nový domov nazvaný 
Ochranov, něm. Herrnhut – své jméno 
získal podle toho, že měl být „pod ochranou 
Páně“ – „unter des Herrn Hut“. V dalších 
letech přicházeli noví osadníci a začala se 
rozvíjet misijní práce, sám kníže Zinzendorf  
se postupně vyvázal ze svých povinností na 
dvoře v Drážďanech, vystudoval teologii a 
nechal se vysvětit na kazatele (a později za 
podpory pruského krále Fridricha Viléma I.  
i na biskupa nové církve). Po počátečních 
problémech se také podařilo postupně získat 
uznání nového společenství za samostatnou 
církev – Obnovenou Jednotu bratrskou, 
která tak navázala na starší zaniklou Jednotu 
bratrskou. Díky misijnímu zápalu jejích 
členů se k Obnovené Jednotě bratrské 
(nazývané také Moravští bratři či Moravská 
církev) dnes hlásí na 825 000 členů v Evropě, 
Africe, Asii, Severní i Jižní Americe.

4Josef  Vávra
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Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.

Červen v našem sboru
edělní shromáždění i biblické 
hodiny jsou přenášeny on-line Nprostřednictvím YouTube, platný 

odkaz najdete vždy na cb.cz/brno.

Pravidelné i mimořádné pobožnosti
(v 10.00, pokud není uvedeno jinak )

5. 6. kaz. Karel Hůlka + Večeře Páně
12. 6. kaz. Daniel Komrska
19. 6. br. Petr Raus
26. 6. kaz. Karel Hůlka

Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.

Nedělní besídka vždy v neděli současně 
s pobožností. 

Biblické hodiny (18.00)

1. 6. br. Josef  Vávra
8. 6. kaz. Karel Hůlka

15. 6. kaz. Karel Hůlka
22. 6. kaz. Karel Hůlka
29. 6. br. Josef  Vávra

Zkoušky pěveckého sboru
Každý pátek 16.45.

Dorosty i mládež 
Mládež – pondělí 17.30 – 19.30
Malý dorost – úterý 17.00 –19.00
Velký dorost – čtvrtek 17.00 –19.00

 

Klub rodičů a dětí
Středa – 9.00 (1× za 14 dní)
Přesné informace, pozvánky a aktuality 

sledujte, prosím, na webu Církve bratrské a 
na facebooku pod názvem CBmamaCluB, 
případně mohou být rozesílány e-mailem.

Tvořivý kroužek bude každou středu 
14.30 – 17.30

Setkání seniorů  – 7. června v 10.00

Noc kostelů – 10.  června

On-line setkání nad Biblí je každý pátek 
od 20 hodin. Adresa pro připojení je vždy    
v pátek večer na sborovém webu 
(cb.cz/brno).

Výlet nedělní školy za poznáním do 
okolí Bohumilic – 18. června.  

Z posledního výletu do Bohumilic v roce 2008.
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