
Kam po Kurzu Alfa?  
 
Společenství: 

Název Kde Kdy Typ Doprovod z kurzu Alfa Kontakt na společenství 

Tým ALFY fara Bílovice 

Příští Alfa – asi v lednu 
2017, několik 
přípravných setkání 
během roku 

P,V 
Martin Tomášek 
martin-tomasek@volny.cz 
nebo kdokoliv jiný z týmu 

http://www.farnost-
bilovice.cz/kurzy-alfa/ 
alfa.bilovice@email.cz 

Kdo? Přidejte se a pomáhejte s přípravou kurzů Alfa. Nejsou malé role, každý podle svých možností.  
Co? Společná příprava i práce, skupinky, přednášky, modlitba. Hledáme odpovědi na otázky a pomáháme s tím druhým. 

Večery s Biblí 
farní klubovna Bílovice 
(za farou) 

Čtvrtek 1x za 2 
týdny 19:00   
(90 minut) 

P,V 

Martin Tomášek 
martin-tomasek@volny.cz 
Pavel Wawracz 
pwawracz@gmail.com 

http://www.farnost-
bilovice.cz/nase-aktivity/vecery-s-
bibli/ 

Kdo? Otevřené pro všechny, kdo chtějí společně číst Bibli, více jí rozumnět a objevovat souvislosti a to, jak Bůh prostřednictvím Bible mluví ke 
každému člověku. Nejsou potřeba žádné vstupní znalosti. Co? Hodina a půl dobrodružného objevování smyslu Písma. 

Modlitební 
společenství 
Bílovice 

střídavě u někoho 
doma 
(Bílovice/Kanice) 

Pátek 1x za 2 
týdny od 20.30 

V 

Martin Tomášek 
martin-tomasek@volny.cz 
Karel Ryšavý 
karel.rysavy@post.cz 

Martin Tomášek 
martin-tomasek@volny.cz 
Karel Ryšavý,  
karel.rysavy@post.cz 

Kdo? Křesťané bez rozdílu pokročilosti ve víře, věku, stavu, kteří se chtějí modlit a společně poznávat Boha.  
Co? Chvály, díky, sdílení, prosby, přímluvná modlitba za konkrétní potřeby, četba Bible, diskuze. Každý se zapojí podle své povahy a aktuální chuti. 

Modlitby 
matek 

farní klubovna Bílovice 
a po rodinách (Kanice, 
Babice, Bílovice) 

Po domluvě 
skupinky, setkání 
trvá 1 hod. 

P,V 

Katka Hustáková 
katerina.hustakova@email.cz  
Lucka Wiszová 
wiszova.l@seznam.cz 

www.modlitbymatek.cz 
 
 

Kdo? Maminky bez rozdílu věku, babičky.  
Co? Modlitby matek vznikají na základě zájmu. Existují skupinky v Kanicích, Babicích a Bílovicích. Může se vytvořit i nová skupinka. Na určitý den je 
pozvána koordinátorka a maminkám (a babičkám) ukáže a vysvětlí principy a účel modlitby. Tyto se dohodnou - a pokud jsou alespoň 2-3 a vytvoří 
novou skupinku v den, kdy se dohodnou. Pokud je jich více, mohou vytvořit menší skupiny na různých místech v různou dobu.  

Společenství 
chlapů – 
mužská 
spiritualita 

různě v Brně a okolí 
Menší setkání po 
14 dnech 

P,V 

Libor Kabát 
kabatovi@gmail.com 
Pavel Wawracz 
pwawracz@gmail.com 

www.chlapi.cz 
www.setkani.org 
 

Kdo? Muži různého věku z Brna a okolí.  
Co? Společné setkávání,sdílení a modlitba. Netradiční duchovní obnovy. Chlapi Sobě. Bubnování. V současnosti okolo 40 skupin po celé ČR. 

Modlitba 
zpěvem 

 kostel Bílovice 
První pátek 
v měsíci - 20 hod. 

P,V Karel Ryšavý karel.rysavy@post.cz 
Helena Řezníčková 
helenazbrna@seznam.cz 

Kdo? Otevřené pro každého, kdo rád zpívá.  
Co? Modlitba chval při kytaře a jiných hudebních nástrojích, zpěvníky k dispozici.  

Modlitby otců v kostele v Bílovicích 

Ranní skupinka v 
úterý v 6:00 hod., 
večerní ve středu 
v 19 hod.  

P,V 

Jan Kadlec 
kadlec@atecom.cz; 
David Ondruš 
davidondrus@centrum.cz 

www.modlitbyotcu.cz; 
Jan Kadlec (ranní sk.),  
kadlec@atecom.cz; 
Ondra Dostalík (večerní sk.), 
ondrej.dostalik@email.cz 

Kdo? Tatínci bez rozdílu věku.  
Co? Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí 
je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře v Jeho plány.  

Biblické hodiny fara Ochoz 
V úterý po mši, 
cca v 18:45 hod. 

P,V 
Pavel Wawracz 
pwawracz@gmail.com 

 
http://farnost.ochozubrna.cz 
 

Kdo? Kdokoliv. Co? Rozebírají se vždy texty na příští neděli. Vede P. Milan Mihulec, salesián a ochozský farář.  

Večery chval 
u Minoritů v Brně 
(kostel sv. Janů) 

1. úterý 19:15,  
3. středa 18:30  

P,V 
Martin Tomášek 
martin-tomasek@volny.cz 

chvalybrno@gmail.com 
www.vecerychval.cz 

Kdo? Pro každého, kdo chce chváli Pána zpěvem. Co? Modlitební setkání se zpěvem písní chval a krátkou promluvou. 

Tichá adorace 
kostel Bílovice,  
kostel Babice 

neděle 20:00 – 
21:00 (Bílovice), 
Babice ??? 

P,V 
Martin Tomášek 
martin-tomasek@volny.cz 
nebo kdokoliv jiný z týmu 

 
www.farnost-bilovice.cz 
 

Kdo? Kdokoliv.  
Co? Tichá večerní osobní modlitba před Pánem. Možnost svátosti smíření (zpovědi) ve stejné době. 

Víkendovky pro 
tatínky s dětmi 

různě výjezdově v 
okolí 

Jeden víkend na 
jaře (květen) a na 
podzim (říjen) 

P,V 
Karel Ryšavý 
karel.rysavy@post.cz 

 

Kdo? Odvážní tatínci (víra se neřeší), kteří se nebojí vzít svoje děti a pár dní se o ně postarat bez maminky.   
Co? Víkend na faře, výlety, špekáčky, kytara, diskuze, pouštění draků... 
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BACHs – 
chrámový sbor 
v Bílovicích 

v Bílovicích ve škole 
nebo v kostele 

zkoušky středa a 
neděle v 18 hod. 

P,V 
Jiří Řezníček 
reznicek.jura@seznam.cz 

 
http://www.farnost-
bilovice.cz/nase-aktivity/ 
reznicek.jura@seznam.cz 

 

Kdo? Kdo chce zpívat, bez rozdílu věku.  

Farní sbor 
Babice 

Babice, ve škole, na 
faře, v kostele 

zkoušky pátek 
nebo víkend 
(před Vánocemi a 
Velikonocemi) 

P,V 
Libor Kabát 
kabatovi@gmail.com 

 

 

Kdo? Kdo chce zpívat. Co? Před Vánocemi a Velikonocemi, cca 16 lidí, včetně dětí kolem 10 let. 

Misijní klubko Babice fara 
měsíčně nebo 
jinak dle domluvy 

P,V 
Lenka Kabátová 
l.kabatova@gmail.com, 

www.missio.cz 
Lenka Kabátová 
l.kabatova@gmail.com 

Kdo? Bez rozdílu věku. Kdo chce pomoci. Co? Služba pro misie. 

Ora et Labora Řícmanice 
dle chystaných 
akcí 

P,V Dana Menšíková   

Kdo? Kdokoliv se chce zapojit do prospěšných aktivit v Řícmanicích a okolí. Co? Služba, modlitba, práce na společném díle pro druhé. 

Ekumenická 
modlitba Taizé 

Brno-Křenová 
neděle jednou za 
měsíc v 19:45 
hod. 

P,V 
Martin Tomášek 
martin-tomasek@volny.cz 
 

 
Pavla Schwarzová 
pavla.schwarz@email.cz, 
www.farnostkrenova.cz 
 

Kdo? Kdokoliv bez rozdílu věku. Co? Modlitba se společným zpěvem, písně Taizé. 

*Typ: P = ptám se, pochybuji, V = věřím 

 
Pokud potřebujete poradit nebo si nejste jistí, napište nám na alfa.bilovice@email.cz nebo zavolejte vedoucímu své alfí skupinky. 
Stejně tak můžete využít kontakty na webových stránkách farnosti:  
http://www.farnost-bilovice.cz/kontakty/ 
http://farnost.ochozubrna.cz/ 
 
  

Zajímají tě specifika křesťanského společenství? 
 

Společenství (latinsky communio) = vzájemné přijímání; vzájemný vztah mezi sebou navzájem jako jednotlivců, vztah 
s církví a s Bohem. Společenství funguje na principu důvěry, vytváří se v něm určité vztahy a vazby. Ve společenství 
není člověk na své problémy, těžkosti a starosti sám a má s kým dělit se i o svoje radosti.  
Proč se křesťané schází? Skrze společenství člověk prohlubuje a rozvíjí svůj osobní vztah s Bohem, lásku a přátelství k 
Němu a napomáhá v navázání tohoto vztahu těm, kdo jej nemají. Křesťané se scházejí, aby se posílili ve víře, jelikož 
je těžké žít svoji víru sám. Scházíme se, abychom se setkali spolu a taky, abychom dali prostor Bohu, abychom si na 
Něj udělali čas – podobně jako na kurzu Alfa. A věříme, že se scházíme nejen spolu – scházíme se i s Bohem samým, 
protože věříme, že platí: tam kde se dva nebo tři lidé sejdou v Božím jménu, tam je Bůh uprostřed nich, s nimi, 
s námi.  
 
Jak křesťanské společenství probíhá? Každé společenství je něčím specifické. Některá jsou více modlitební pro lidi 
praktikující víru. Jinde se více diskutuje nad různými duchovními tématy či nad úryvky z Bible. Jsou společenství, kde 
jde hlavně o sdílení toho, co jednotliví členové zažili a jak se s tím vypořádali. Někde se zpívá, jinde ne; někde se slaví 
narozeniny, jinde ne atd. Jsou i společenství, která se schází za účelem pomáhat potřebným tzn. jde o trávení času 
s lidmi mentálně postiženými apod. Mnohá společenství kromě pravidelného setkávání organizují i společné akce, 
víkendy, výlety apod.  
Proč bývá součástí společenství modlitba a četba z Bible? Aby byl vztah k Bohu a k lidem upřímný, a duchovní život 
aby nesklouzl do rutiny, do prázdného náboženství - tedy aby to, čemu člověk věří, mělo také praktický dopad do 
pozemského života. Ovocem pak jsou: láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, 
zdrženlivost… 
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