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Měsíčník členů a přátel sboru

Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, 
když se k němu navrátíte.

2. Paralipomenon 30:9, verš sboru pro rok 2018
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Obrázek na přední stránce pochází opět z internetové databáze volně šiřitelných 
fotek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABeech_forest_M%C3%A1tra_in_
winter.jpg
Zatímco finišuji Měsíčník, venku hustě chumelí. Tak mi to připomnělo, že zima má 

i hezčí tvář než rozsolenou břečku na ulicích a promočené oblečení a boty na topení. 
:-)

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) 11. února 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 7. února 
2018. Nenechte se odradit, když se dlouho nebude nic dít a nebude přicházet email s 
výzvou. Pište, foťte, já 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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Staršovstvo (1. Tesalonickým 5:21-22)
Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě.

Nedělní škola - besídka (Matouš 5:9)
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Chválicí skupinky (Přísloví 4:23)
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Pulec (1. Korintským 13:1)
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící 

kov a zvučící zvon.

Rybka (Římanům 12:2)
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste 

mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Mládež (Filipským 1:14)
Abyste se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží.

Kociánka (1. Korintským 2:5)
Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.

Skupinka maminek (Izajáš 48:17)
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na 

cestu, po níž půjdeš.

Skleněnka (Jeremiáš 1:8)
Já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.

Technika (Žalm 33:18)
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho mi-

losrdenství.

Filmový klub (Žalm 106:1)
Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Gospelový sbor (Jozue 24:15)
Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Rybička (Genesis 21:22)
Bůh je s tebou ve všem, co činíš.

Verše sboru na rok 2018
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Pastýřský dopis - prosinec 2017
Milí přátelé, sestry, bratři,
srdečně Vás na přelomu kalendářního roku zdravím slovy proroka Izajáše: On dává 

zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, 
jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; 
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. (Iz 40,29–31)
Nabývat nových sil, běžet bez únavy, jít bez umdlení nebo dokonce se vznášet jako 

orel… asi to jde, ale musíte použít doping. V tomto textu se o jistém dopingu skutečně 
píše! Oním dopingem je „skládat naději v Hospodina“. Pak najednou přicházejí síly, 
které nejsou z nás a které jsou dodávány i těm, kdo normálně sílu nemají. Ti, kdo by 
měli být plni sil, umdlévají, a naopak slabí sílu mají. 
Stojíme na prahu dalšího roku a dost možná se na něj díváme trochu s obavami. Prezi-

dentské volby, které mají potenciál ještě více rozdělit národ, vláda bez důvěry sněmov-
ny, hrozící jaderný konflikt se severní Koreou, nepokoje kvůli Jeruzalému, statisíce lidí 
prchajících z válečných zón a mnoho dalších oblastí, ale i lidí, ze kterých jde strach. 
Jiní mohou prožívat nepokoj kvůli zdraví, dětem, které odcházejí od víry, kvůli sboru, 
který není v dobré kondici. Vždy byl, je a bude důvod k obavám, a proto je aktuální slo-
vo o naději, o síle, která nemá zdroj v nás, dokonce ani v okolnostech, ale v Hospodinu.
Jenže kde vzít naději navzdory temnotě, která nás někdy obklopuje? Mám za to, že 

mít naději potřebuje i jistou disciplínu. „Vyžaduje vybrat si světlo, i když je kolem 
temnota, vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné, vybrat si pravdu,  i když jsem 
obklopen lží. Opakem naděje je nejen beznaděj ale i z ní plynoucí skepse. Skeptikové 
hledají tmu, kdekoli se ocitnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté 
intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění faleš-
nou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají 
charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se nedají 
svést únikovými emocemi. Tím, že ale snižují Boží radost, jejich zatemnění vyvolává 
jen další tmu. Lidé, kteří poznali Boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že 
v ní nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá důvěřovat více než tmě 
a že i jen malé množství světla dokáže tmu rozptýlit. Jeden druhému ukazují záblesky 
světla, které tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří 
následují Krista, kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli si mohu vybrat mezi nadějí 
a skepsí, mezi cynismem a radostí.“ (H. Nouwen) Moc bych nám v příštím roce přál, 
abychom si dokázali s Boží pomocí vybírat světlo,  i když budou přicházet síly temnoty.
Nedávno jsem četl slova, která s tématem naděje souvisejí a která se mě v souvislosti 

s citovaným textem z Izajáše, hluboce dotkla. „Mládí – to není nějaký časový úsek. Je 
to stav mysli, rozhodnutí vůle, kvalita představivosti, vítězství odvahy nad bázlivostí 
či touhy po dobrodružství nad láskou k pohodlí. Člověk nezestárne tím, že je zde už 
řadu let. Zestárne tím, že opustí svůj ideál. Léta mohou přidat vrásky na jeho kůži, ale 
opustí-li člověk svůj ideál, objeví se mu vrásky na duši. Starosti, obavy, pochybnosti a 
zoufalství jsou nepřátelé, kteří nás pomalu ohýbají k zemi a obracejí nás v prach, ještě 
než zemřeme. Mladí zůstaneme, dokud budeme otevřeni vůči všemu, co je krásné, 
dobré a úžasné, dokud budeme schopni přijímat poselství jiných mužů a žen, přírody 
a Boha. Nastane-li den, kdy nás přemůže pesimismus a hořkost, a kdy nás bude sžírat 
zoufalství, pak nechť je Bůh milostiv vaší staré duši.“ (generál D. MacArthur) Když 
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tento text vztáhneme na Izajášova slova, pak duchovní mládí není otázkou věku, ale 
schopností nenechat se převálcovat pesimismem a skepsí, a zároveň držení se ideálů, 
které přijímáme od Pána Boha. Pokud nás začne válcovat skepse, pácháme jistý druh 
sebevraždy. Četl jsem, že člověk prý může spáchat sebevraždu třemi způsoby – „může 
si sáhnout na život, může se nechat zabít a může sám sebe nechat žít bez naděje. Tato 
poslední forma sebedestrukce je tak vychytralá, že ji často nevnímáme, a tudíž jí ne-
dokážeme čelit.“ (B. Manning)
Modlím se za naší církev i za sebe, abychom byli lidmi naděje. Abychom byli důvěřiví, 

starostliví, nadšení a horliví. Abychom jeden druhému ukazovali záblesky světla, které 
tu a tam objevíme. 
Těším se na to, co pro nás jako církev, sbory, ale i jednotlivce Pán církve připravil 

a mám naději, že mnohé z toho budu mít výsadu zakoušet spolu s Vámi. Mám naději, 
že společně budeme nabírat nových sil, protože požijeme povolený doping, kterým je 
naděje v Hospodinu.

Váš v Kristu
David Novák, leden 2017

Velká besídka
Staršovstvo navrhuje termín schůzky vedoucích besídky na neděli 14. 1. ve 13:00 s 

obědem na Domečku.

Podpora studentů ETS
Staršovstvo schválilo podporu ve výši 9.400,- Kč za školní rok.

Rybička pod skautem
Informace od Aleše z předběžné schůzky: Bylo by dobré, aby se zastřešení skautem 

vzalo vážně, nikoli jen formálně. Zdá se, že uniformy nejsou povinné, ale jsou doporu-
čené. Existuje i křesťanská varianta skautu. Z debaty vyplynulo, že by rozhodnutí mělo 
schválit členské shromáždění. Někteří z vedoucích již mají zkušenosti se skautem. Tolik 
ze setkání.
Aleš sám za sebe vidí určitá rizika: Skaut se v jednu chvíli stává vedoucím (k tomu 

to spěje) – jenže vidíme jako problematické ustanovovat za vedoucí nevěřící. Skaut je 
velmi silná identita, která by mohla převážit nad křesťanstvím. Máme v CB biblickou 
stezku a další akce, na které pro skautské akce nebude čas. Tedy propojování bude s 
ostatními skautskými organizacemi výraznější než mezi dorosty CB, mohou se budovat 
více vztahy se světem než mezi dorosty v církvi. A to nejpodstatnější: koho oslavíme? 
Skaut nebo Krista?

Hospodářské záležitosti
Staršovstvo schválilo následující dary:

Sbírky a dary schválené konferencí CB
Sbírka na Diakonii CB konaná při nedělní bohoslužbě dne 26. 11. 2017 činila 13.990 Kč. 

Částka bude odeslána na účet Diakonie CB. Dále staršovstvo rozhodlo o daru na práci 
Evangelikálního teologického semináře v Praze (ETS) ve výši 7.500 Kč.

Zápis ze schůze staršovstva 12. prosince 2017
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Dary na sociální projekty
Staršovstvo rozhodlo o daru na práci Diakonie CB v Brně ve výši 10.000 Kč.

Mimosborová misie
Staršovstvo rozhodlo o darech na následující misijní aktivity: TWR CZ (Trans World 

Radio) 5.000 Kč, BTM (Brněnská tisková misie) 5.000 Kč, Nadace Mezinárodní potřeby, 
projekt Zdravá mládež 5.000 Kč, Integrity Life, manželé Michálkovi 5.000 Kč

zapsal Luboš Raus

Rozhovor s Tomášem a Lenkou
Staršovstvo hovořilo s Tomášem Urbanem a Lenkou Vystavělovou. Chystají svatbu na 3. 

března 2018 ve 13:00 na Majáku na Lesné, oddávajícím bude David Kubíček.

Delegát na konferenci CB
Jako delegáta na konferenci CB navrhuje staršovstvo sestru Lydii Kubíčkovou.

Setkání anglicky mluvících sborů
Jako delegáta na toto setkání vysílá staršovstvo sestru Jarku Dalhaus.

Informace z Kociánky, dohoda s Tomáškem Marvanem
David Kubíček referoval o setkání a vřelém přijetí panem ředitelem. Informoval ho, 

že se nyní zaměřujeme na terénní službu (nikoli už na komunitní centrum) a že na to 
máme člověka s drobným úvazkem. Těžko totiž konkurujeme aktivitám na Kociánce. 
Byli jsme odkázáni na novou sociální pracovnici na Kociánce, která vede kociánské k co 
největšímu osamostatnění.
V této souvislosti staršovstvo souhlasí s obnovením dohody Tomáškovi Marvanovi pro 

další rok 2018 od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Rybička pod skautem
David Kubíček informoval o schůzce s vedoucím skautského střediska, jejich přístup 

považoval David za velmi vstřícný. Ve skautu jsou dívčí a chlapecké oddíly, ale nevadilo 
by jim, kdybychom pokračovali v práci tak, jak jsme zvyklí. Nové skupiny se ve skautu 
registrují k začátku roku, máme tedy čas o tom přemýšlet.
Záležitost zatím zůstává nerozhodnuta.

Léto 2018
a) Sborový víkend se bude konat od pátku 4. 5. do úterý 8. 5., místo zatím není urče-

no. O organizaci se stará bratr Josef Kubeš.
b) Letní tábory: Je třeba vytvořit pracovní týmy a uskutečnit do příštího staršovstva 

alespoň jedno setkání pro každou akci.

Petr Dvořáček – pozvání ke společné bohoslužbě
Jsme pozváni ke společné bohoslužbě, která se bude konat 18. 3. 2018 v Konventu 

Milosrdných bratří. Nájem sálu stojí 11500,- Kč, Petr Dvořáček prosí, zda by sbírka této 

Zápis ze schůze staršovstva 9. ledna 2018
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neděle mohla být použita pro tento účel. Dále prosí, jestli by se náš sbor nepostaral o 
ozvučení sálu.

Hospodářské záležitosti
Pro realizaci údržby bude na Domečku na vhodném místě sešit, do kterého budou 

psány závady. Až se jich sejde dost, budou zajištěny potřebné opravy péčí Slávka Elise, 
kterému za to patří náš dík.
Staršovstvo schvaluje proplacení kurzovného v částce 14000,- Kč Davidovi Kubíčkovi 

na terapeutický výcvik.

Výroční členské shromáždění
Staršovstvo navrhuje termín konání na neděli 4. 3. 2018. Proto je třeba do 11. 2. ode-

vzdat dílčí zprávy Johnovi Olšákovi.
zapsal Luboš Raus

Rybka v novém roce
Tak jsme se opět sešli po vánočních prázdninách. Jsme zpět v Narnii a pomalu se nám 

blíží další akce. V únoru Čerpadlo pro vedoucí, v lednu pak ještě rybkovský výlet, o 
kterém vás budeme blíže informovat.
Už se také poprvé sejdeme, abychom začali plánovat tábor. Téma se ještě vaří, ale 

zdá se, že Star Wars to nebudou. Máme totiž v kostýmech k dispozici málo planet a 
robotů. Přesto, věřím, přijdeme s něčím, co bude minimálně stejně poutavé! 
Za Rybku vám přejeme požehnaný začátek nového roku!

Aleš Navrátil

Modlitební dopis Michálkových, prosinec 2017
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Vyjádření Rady Církve bratrské k prezidentské volbě

Rada na svém lednovém zasedání diskutovala nadcházející volbu nového prezidenta. 
Povzbuzuje členy Církve bratrské a její přátele, aby se nejen za volbu modlili, ale také 
aby se jí aktivně zúčastnili. Ve věci samotné volby Rada Církve bratrské nedává kon-
krétní personální doporučení, vidí však jako podstatné, aby se křesťané zodpovědně 
orientovali podle přesvědčivých morálních kvalit kandidátů, kteří společnost nerozdě-
lují, ale skutečně ji sjednocují a mají úctu ke všem občanům.

*******

Společně ke zdroji - z jakých zdrojů čerpáme v pastýřské péči

V sobotu 27. ledna proběhne jednodenní konference o pastoraci. Konference je ur-
čena pro ty, kteří se v praxi zabývají pastorací v církvi nebo mají tuto práci na srdci.
Hlavní řečník: Ken Wilson, který pracoval v týmu Larryho Crabba a Dana Allendera. 

Mimo akademické zkušenosti má také bohaté zkušenosti z pastorační práce v místním 
sboru Fellowship Bible Church - FBC Conway, kde v současnosti působí jako hlavní ka-
zatel.
Vedoucí seminářů: Marek Macák, Petra Mizurová, Dalimil Staněk a Dana Staňková.
Místo konání: Sbor Církve bratrské na Praze 13
Cena: 600 CZK / studenti VŠ 300 CZK (včetně občerstvení a oběda). Platby na místě.
Přihlášky: závazně do 20. 1. 2018 na mail: adkpsy@gmail.com.
Přednášky budou překládány do češtiny.

*******

26. Teologické fórum SET na téma: Církevní školství

Srdečně vás zveme na 26. teologické fórum na téma: Církevní školství - jeho klady a 
problémy. Toto fórum se uskuteční v pondělí 19. dubna 2018 ve sborovém domě Církve 
bratrské v Praze 1, Soukenická 15.
Referáty poslouží ti, kteří se v otázkách církevního školství angažují z pozice pastorů 

(Bohdan Čančík a Martin Běle) a ti, kteří ve školách učí a otázkami vzdělávání se zabý-
vají (Lesslie P. Johnson a Monika Guňková). Zveme k přemýšlení na toto praktické téma 
a společnému rozhovoru. Způsob jak se přihlásit je popsán v programu Teologického 
fóra na webu www.cb.cz.

Zdroj: Sdružení evangelikálních teologů

vše zkopírováno z www.cb.cz

Oznámení a pozvánky
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Náměty k modlitbám
1) SBOR:

• 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.
2) AKCE SBORU:

• nedělní bohoslužby, modlitební setkání, kluby Rybka a Pulec, mládež, domácí 
skupinky, setkání pro chlapy, setkání Cestou na panáka;

• blížící se jarní a letní aktivity;
• večerní bohoslužby na Skleněné louce.

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

4) POTŘEBNÉ:
• za děti;
• Vlaďku Matýzkovou a její dceru Evu;
• Nikolu Kutnohorskou.

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...;
• 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 staršovstvo se bude konat v úterý 13. 2. 2018 v 18:30 na Domečku.

18. 1. a 15. 2. 19:30 filmový večer pro chlapy
30. 1. 17:30 setkání pro mladé manželské páry
16.-17. 2. Čerpadlo Pardubice
18. 2. 19:00 Gospel bohoslužba
23.-24. 2. přespávačka Rybka
17. 3. společná akce dorostů CB v Brně

*************
Moji milí, 
srdečně vás všechny zvu na již tradiční Masopust v Rybičce.
Akce proběhne v neděli 21. 1. v 15 :00 na domečku (ve školce). 
Na sebe slušivou masku a s sebou něco dobroučkého, zdravoučkého k jídlu.
Budeme venku!
Moc se těším na další čas, který spolu strávíme!!

Lýdie
************

Milí přátelé, 
v úterý 23. 1. v 17.30 na Domečku, Královopolská 74, se uskuteční seminář pro rodiče 
na téma:
Moderní technologie a naše děti aneb co se závislostí našich dětí na mobilu.
Hostem bude psycholožka Jana Vindišová, která se touto problematikou zabývá. Po-
kud máte zájem, přihlašte se prosím emailem. 
Těšíme se! 

David

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



leden 2018 - strana 12

Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

21. 1. P. Lukl  /  D. Kubíček
28. 1. L. Raus  /  J. Olšák
4. 2. T. Marvan  /  A. Navrátil
11. 2. P. Láznický  /  L. Raus
18. 2. J. Kubeš  /  D. Kubíček + VP
25. 2. P. Lukl  /  D. Kubíček
4. 3. J. Olšák  /  D. Kubíček + 12:00-14:00 výroční  
 členské shromáždění

Pravidelná setkání v týdnu

Úterý 14:30 základy víry
Středa 16:30 Rybka i Pulec
Středa 19:00 mládež
Čtvrtek 17:00 Cestou na panáka - rozhovory 

o víře (sudé týdny)
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 (na splátky domečku)
2800242242 / 2010

účet na náklady zaměstnanců sboru
2101115180 / 2010


