
strana 1  - únor 2018

2
2018

Měsíčník členů a přátel sboru

Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho 
vláda nikdy neskončí.

Daniel 6:27
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Na přední stránce tentokrát poněkud archivní foto. Je ze setkání mládeže někdy z 
konce roku 2016. Vypůjčila jsem si ho z mládežnického profilu na Facebooku „Mládež 
brno CB Královopolská NOHA“. Věděli jste o něm? Klidně se tam koukněte, jestli vás 
zajímá, co a kdy a jak mládež podniká. 
Podobně na Facebooku najdete aktuality k bohoslužbám na Skleněnce - „Skleněná 

bohoslužba“.

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. března 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 7. břez-
na 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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Společná bohoslužba CB v Rubínu
se bude konat v neděli 18. 3. 2018. Program pro děti – nedělní škola – bude zajištěn 

v Rubínku.

Potvrzovací volba kazatele 8. 4. 2018
Staršovstvo navrhuje bratra Josefa Kubeše za předsedu volební komise. Dalším členem 

volební komise byl navržen bratr Petr Vilém. Bude možnost volit předem vhozením líst-
ku do uzavřené nádoby v souladu s Řádem CB se současným podepsáním se do prezenční 
listiny (tzv. předstihová volba).

Delegát na konferenci CB
Jako delegát na konferenci CB 11.–12. května 2018 byla navržena sestra Lydie Kubíč-

ková. Jako náhradníka navrhuje staršovstvo bratra Pavla Lukla.
Co se týče konferenčních návrhů, navrhuje staršovstvo podporovat bod. č. 7 (chození 

s volební urnou za nemocnými) navržený Tábority.

Letní prázdninové akce
Letní dovoloná se bude konat na Grúni v posledním týdnu v srpnu.
Anglický kemp – v přípravě na tuto akci je zaangažováno poměrně hodně lidí z našeho 

sboru.
Hiawata: je předpoklad, že bude přeplněno, brát nové lidi je velký problém.
Tábor bude poněkud omlazen (starší generace odešla).

Termín a místo sborového víkendu
Stále platí, že máme termín (4. až 8. 5. 2018), ale nemáme místo.

Hospodářské záležitosti
Petr Láznický již umístil na Domečku sešit, do kterého budou psány závady.

zapsal Luboš Raus

Zápis ze schůze staršovstva 13. února 2018

Dětská bohoslužba 18. 3.
Milé sestry a bratři, milí rodiče, 
18. 3. během společné bohoslužby Církví bratrských v Rubínu proběhne i Dětská boho-

služba v blízkém Rubínku. Ta bude zaměřena na děti školního věku. 
Organizace je vzhledem ke dvěma budovám poněkud náročnější. Proto vás prosíme, 

abyste přišli včas a předali své děti do rukou našich učitelů, kteří budou viditelně ozna-
čení nápisem DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA. Předávání proběhne v době 9.50-10.00 v předsálí 
Rubínu. V 10.00 budeme společně odcházet do blízkého Rubínku. 
Připravujeme zajímavý program s písněmi a divadlem zaměřený právě pro tuto věko-

vou skupinu, vidíme i dobrou příležitost ke vzájemnému seznámení dětí. 
Prosíme o vaše modlitby. 
Budeme také rádi za účast alespoň jednoho vedoucího besídky za váš sbor. 

S díky a přáním Božího pokoje David Kubíček, kazatel CB Brno
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Rybka - všude je klid
Zdravíme a potvrzujeme, že za posledních 14 dní se během naší služby nic zvláštního 

nestalo. A přece! :) Tábor bude čerpat z Narnie! A 23. 2. plánujeme na Domečku přes-
pávačku! Bližší informace zveřejníme mailem. 
S přáním požehnaných dní,

Aleš Navrátil

Milí přátelé,
rádi bychom pozvali vaše děti a jejich přátele na náš již tradiční tábor Letopisy Narnie 

pro školní děti v Bystřici nad Pernštejnem.
Všechny informace včetně přihlášky najdete na těchto webových stránkách: www.

cb.cz/brno.kralovopolska/tabor/
Moc se na vás těšíme 

S pozdravem váš David Kubíček

Doplnění Výroční zprávy 2017 - Pulec
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Oznámení a pozvánky

jako
součást
života

Ko
nf

lik
ty

24. března 2018
10.00 – 16.00 hodin
Sbor Církve bratrské v Praze 5 – Smíchov
Vrázova 4

   9.30 – 10.00  Registrace
10.00 – 10.30  Zahájení a biblický úvod
10.30 – 12.00 Tři roviny konfliktu
12.00 – 13.30 Oběd
13.30 – 15.00 Emoce a konflikty
15.30 – 16.00  Závěr

Typo K_design

Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, 
M.A. Theol, Ph.D. 

Vystudoval ČVUT, během 90. let budoval vydavatelství 
Návrat domů v roli ředitele. V roce 2002 dokončil 

magisterské programy teologie a klinické psychologie na 
Wheaton College v Chicagu v USA. Doktorát obdržel

na Olivet University v San Francisku v roce 2014. Od roku 
1999 působí ve sdružení Parakletos o. s. 

Přihlášky: 
do 15. 3. 2018 na adrese:

jana.matulikova@cb.cz
cena: 250 Kč (s obědem)

Platba převodem: č.ú. 2900230978/2010,
v.s. 1403

Konference Odboru
pro manželství a rodinu zve

na Konferenci
s Pavlem Rausem  

V blízkých vztazích dochází ke specifickým konfliktům.
Mnoho manželství nedokáže dlouhou dobu vyřešit relativně 
banální střety. Symptom neřešitelných malicherností ukazuje, 
že skutečné problémy se odehrává na hlubší rovině.
Co se děje pod povrchem nedorozumění a jak poznat a řešit 
skutečný a ne zástupný problém?

Konflikty jsou spojeny se silně vypjatými emocemi. 
Odkud emoce pocházejí? Co emoce znamenají?

Jak jim porozumět? Jak se naučit zacházet konstruktivně 
se svými emocemi a s emocemi druhého?

Jak z emocí učinit spojence ne protivníka
v našem manželství?    

Tři roviny konfliktůEmoce a konflikty

Hledá se asistentka do rodiny
Boštíkovi - Jan (46) na invalidním vozíku po úrazu + Iveta (43) diagnostikováno zhoub-

né onemocnění s nejistou prognózou + Kristýnka (8) školačka - hledají osobní asistentku 
do domácnosti.
Co je třeba zajistit? Běžný úklid v domácnosti, pomoc Janovi, který je na invalidním 

vozíku (stačí zaučit, není to fyzicky moc náročné), pomoc s vařením a další drobné věci 
jako např. nákupy, přivést, odvést, počkat, být chvíli s Kristýnkou, atd. Rodina bydlí 
ve vlastním bezbariérovém bytě ve Svitavách. 
Kdo? Uchazeč nemusí mít ošetřovatelské vzdělání. Vítány jsou tyto rysy: empatie, 

dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík a pracovitost. 
Jak? Asistenci je možné poskytovat jako docházející asistentka. Může se střídat více 

asistentek, případně může asistentka počítat s možností bydlení v domácnosti. Nabízí 
se samostatný pokoj, strava zdarma, wi-fi a PC k dispozici. 
Za co? Asistence je placenou službou. Odměna se odvíjí od množství odvedené práce 

na základě dojednané smlouvy.
Kontakt:
Jan a Iveta Boštíkovi, pracuju@centrum.cz , skype: janbostik, facebook: https://

www.facebook.com/profile.php?id=100011181130567
Zájemce prosíme, aby zaslal na e-mail nebo facebook svou fotografii a krátký profesní 

životopis s popisem motivace pro tuto službu. Následně naplánujeme osobní schůzku 
pro projednání konkrétních věcí. Pokud si zájemce vyžádá, můžeme zprostředkovat 
reference o naší rodině.
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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;
• manžele Boštíkovy ze Svitav.

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. 3. 2018 v 18:30 na Domečku.

23.-24. 2. přespávačka Rybka
15. 3. a 19. 4. 19:30 filmový večer pro chlapy
17. 3. společná akce dorostů CB v Brně
13.-15. 4. Víkendovka Rybka Křižánky

*************
Milí přátelé,
loňské léto jsme spolu už poněkolikáté prožili krásný, osvěžující a povzbuzující týden 
v Beskydech na Grúni nad Starými Hamry v Domě svatého Josefa.
Letos se pobyt bude konat od soboty 25. srpna do soboty 1. září.
Pokud máte zájem jet s námi i letos, prosíme Vás, abyste se přihlásili co nejdříve, 
nejlépe do 25. března 2018. Pokoje, které do té doby neobsadíme, ubytovatel dá k 
dispozici pro další hosty, kteří se mu již teď hlásí.
Přihlášení prosím proveďte na email Alenky Kubešové, uveďte, kolik osob přihlašu-
jete, jejich věk, zda si přejete plnou penzi nebo polopenzi, den nástupu a odjezdu, 
pokud se liší od termínu pobytu. Máte-li nějaký další specifický požadavek ohledně 
pobytu, ubytování nebo stravy, uveďte ho také.   
Termín pro zaplacení zálohy ve výši 50 % částky bude upřesněn co nejdříve.
Pokud byste tedy věděli o dalších případných zájemcích, kteří by s námi chtěli nebo 
mohli jet, neváhejte je informovat.
 Srdečně

Alena a Josef Kubešovi
************

Dva týdny před velikonocemi, tj. 18. 3. 2018 v 18.00, je možnost slyšet Lukášovy pa-
šije podle  rukopisu J. S. Bacha a tak si duchovně obohatit postní období. Nebude to 
koncertní provedení, jak jsme zvyklí z jiných pašijí prováděných v naší zemi, ale litur-
gické, což znamená, že k chorálům se bude připojovat lid (tedy vy posluchači). Tak to 
aspoň Bach a jeho současníci zamýšleli. 
Lukášovy pašije budou provedeny v Blahoslavově domě, Lidická 79 v rámci hudebních 
nešpor.

Rut Rausová

Narozeniny
Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života.
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

25. 2. P. Láznický  /  D. Kubíček - prezentace TWR
4. 3. J. Olšák  /  D. Kubíček + VP  
 + 12:00-14:00 výroční členské shromáždění 
 + 19:00 Skleněná louka
11. 3. P. Láznický  /  J. Kubeš
18. 3.  společná bohoslužba CB Brno - Rubín
25. 3.  J. Olšák  /  D. Kubíček
30. 3. Velký pátek, 10:00 KP74

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


