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Měsíčník členů a přátel sboru

Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, kdo je rozumný, ať pochopí, že jsou
poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po nich kráčejí; vzbouřenci však na
nich klesají.
Ozeáš 14:10
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Byla zima. To ale nemohlo děti z naší Lesní MŠ Rybička odradit od toho, aby řádily
venku. Důkaz máme na přední straně Měsíčníku. Pár dalších najdete na stránkách
školky v sekci Galerie.

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) 6. května 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 2. května
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 společenství věřících a v pomoci potřebným.
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Zápis ze schůze staršovstva 13. března 2018
Události ve sboru
Tomáš Horáček byl oficiálně přijat za člena sboru.
3. 3. 2018 byli oddáni Tomáš Urban a Lenka Vystavělová, nyní Urbanová.
Organizační záležitosti
V souvislosti s ochranou osobních údajů je třeba zajistit soulad se směrnicí Evropské
unie GDPR, a to do 20. května 2018.
Potvrzovací volba kazatele 8. 4. 2018
Bratr Josef Kubeš jako předseda volební komise zařizuje vše potřebné.
Sborový víkend na Fryšavě
Kapacita je již naplněna, další účastníci budou umísťováni do společných místností na
karimatky.
Členské shromáždění – ohlédnutí
Bylo navrženo prodiskutovat náměty a postřehy z jednotlivých diskuzních skupin na
sborovém víkendu.
Mobily a děti
Bude uspořádáno ještě jedno setkání na toto téma, a to v úterý 3. dubna.
Hospodářské záležitosti
• Staršovstvo souhlasí s proplacením roční jízdenky na MHD bratru kazateli Davidovi
Kubíčkovi.
• Josef Kubeš ještě nemá vybrané peníze na sborový víkend na Fryšavě a bude třeba
zaplatit zálohu. Petr Láznický ji zaplatí ze sborových peněz, Josef potom tuto zálohu
vyrovná z peněz vybraných od účastníků sborového víkendu.
zapsal Luboš Raus

Volba kazatele
Milé sestry, milí bratři,
jak již bylo několikrát oznámeno, v neděli 8. dubna se bude po skončení bohoslužby
konat členské shromáždění za účasti člena Rady CB. V tomto shromáždění proběhne
volba o setrvání našeho kazatele Davida Kubíčka ve sboru.
David je u nás už 8 let, takže o jeho dalším setrvání musíme dle řádu CB hlasovat.
Aby bylo hlasování platné, je potřeba, aby se na tomto členském shromáždění sešla
minimálně polovina členů našeho sboru.
Prosíme Vás tímto, abyste na to mysleli a zároveň se za volbu modlili.
Děkujeme.
Za volební komisi
Eliška Olšáková
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Poděkování
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI BYLI V NÁŠ SVATEBNÍ DEN!
Děkujeme za všechna přání a dary, podporu a modlitby. Děkujeme těm,kteří nám
pomohli s přípravou výzdoby, občerstvení
a obsluhou hostů v kavárně. Děkujeme za
skvělou hudební skupinku, vedení obřadu i
kázání. A v neposlední řadě poděkování patří těm, kteří odvedli „neviditelnou“ práci
– tj. úklid Majáku. Bez vás všech by naše
svatba nebyla tak hezkou událostí pro nás i
všechny naše hosty.
Na závěr ještě jedna prosba – myslete na
nás ve svých modlitbách. Děkujeme.
Lenka a Tomáš Urbanovi

Jarní Rybka
Zima se s námi pomalu loučí a už se můžeme mnohem více vydávat ven. Proto už
zkraje chystáme na 17. 3. společné setkání všech CB dorostů v Brně. Vyrazíme na kraj
Brna a zkusíme se seznámit s co největším počtem našich sousedů. Tak blízkých a přeci
tak vzdálených. A dost možná se uvidíme o den později na společné dětské bohoslužbě.
A protože jaro teprve nabývá na síle, tak 13. - 15. dubna vyrazíme do Křižánek zažít
další Narnijské dobrodružství.
Z toho proběhlého mi nejsilněji zatím přijdou zastavení nad naším příběhem. Zažíváme dobrodružství Koně a jeho chlapce. Chlapec Šasta je nucen uprchnout z domova,
aby nebyl prodán. A přitom se setká s mluvícím koněm a zažije celou řadu napínavých
chvil. A na každém kroku tento příběh více a více rezonuje s příběhem Josefa v Egyptě. A Božím plánem, který zastřešoval všechno jeho trápení a putování. Přestože se to
během cesty mohlo vše zdát nesmyslné a těžké. A také to bylo těžké. A přece! „Víme,
že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí.“ Řím 8,28 a jak řekl sám Josef: „Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však
zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.“ Gn 50,20
Jak bychom si často přáli jiný plán pro náš život. A je správné plánovat. Ale o co vyšší
jsou Boží cesty. A o co vyšší může být náš pokoj, pokud dokážeme zahlédnout, že on je
nad tím. A svěřit se mu. Protože nás miluje. Na Kristu, na kříži, ve vzkříšení, ukázal,
jaký má s námi cíl. Odpuštění a život v jeho přítomnosti navěky. On si nelibuje v našich
těžkostech a utrpení. Ale dokáže je proměnit v dobro. Tím, že promění cestovatele a
přinese záchranu. A kdo znáte Koně a jeho chlapce, tak víte, že k tomu Šasta směřuje.
Stejně jako to bylo například s Josefem, Mojžíšem, Davidem, Jóbem, Janem, Petrem
či Pavlem.
A tak se těšíme, jak naše cesta v Rybce promění Šastu a také nás skrze okolnosti a poznání Pána. Protože slovy Johna Pipera: „Bohu nikdy nejde o to dostat se rychle z bodu
A do bodu B. Ale proměnit cestovatele.“
Za Rybku Aleš Navrátil
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Modlitební dopis Michálkových
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Citát, který mě zastavil
„Odpuštění není o tom, že zapomínáš, co ti ten druhý udělal. Je to volba si pamatovat
a mít potěšení z toho, co Kristus už dávno udělal pro tebe
na kříži. Takže můžeš rozšířit
tu samou milost na druhého.“
Brad Bigney na Mt 18,23-35
A pak už nepřipomínám, nerýpu
se v tom, nedržím seznam a nevyhýbám se setkání. Ale to mohu jedině, pokud čerpám z toho, co všechno odpustil
Ježíš mně. Je to o volbě, ne o pocitu.
„Když nás někdo zraní, tak prostě nebudeme mít hřejivé pocity odpuštění. To neměl
ani Bůh vůči nám, když na kříži umíral za své nepřátele.“ B. Bigney
A. Navrátil
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Poděkování - Andělský strom
Milí bratři a sestry ze sboru Církve Bratrské v Brně - Královopolská,
dovoluji si Vám z celého srdce poděkovat za Vaši sbírku a nákup dárků pro Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. v rámci vánočního projektu Andělský strom. (www.
andelskystrom.cz)
Tento projekt je každým rokem známější a pomáhá stále většímu počtu dětí, které
mají rodiče ve vězení a žijí v sociálním propadu, v předluženosti rodiny a stigmatizaci
okolím. Tyto děti jsou zcela zapomenuté a opomíjené, jakkoliv nemohou za své rodiče.
V loňském prosinci se nám společně s vámi podařilo odeslat vánoční dárky 874 dětem a
jedná se o další rekordní počet poslaných dárků do rodin, v hodnotě kolem půl milionu
korun. Jednalo se vždy o nové dárky, které jsme se snažili kupovat podle konkrétních
přání.
Během let 2011 - 2017 jsme odeslali celkem dárky pro 3 000 kluků a holčiček do 15
let. V posledních třech letech počty dárků prudce rostou. V roce 2011 jsme začínali s
prvními 100 dárky.
Do projektu se zapojili jak jednotlivci, tak křesťanská společenství a také podnikatelé. Hlavní podíl příspěvků pochází od křesťanských společenství a zejména z Církve
bratrské.
Děti obdržely v naprosté většině dárky, které si pod stromečkem přály. To je logisticky
velmi náročné: je třeba vybrat sociálně slabé vězně, kontaktovat odsouzeného a získat jeho přihlášku a osobní dopis pro dítě. Pak je třeba hovořit s rodinou a při tomto
počtu dětí jsme potřebovali i rekordní počet dobrovolných koordinátorů, kteří přání
zjišťovali. Další dobrovolníci dárky nakupovali, nebo přání dětí předávali dalším, kteří
pak vše balili a posílali do rodin spolu s osobními dopisy, které jsme dostali z věznic od
odsouzených tatínků a maminek. Někdy jsme dostali i fotografie dárků a ty jsme zase
vytiskli a posílali do věznic, aby odsouzení rodiče spoluprožívali radost spolu s dítětem.
Hlavní manažerka projektu paní Mgr. Žaneta Dvořáčková, z CB Betel Brno, která je
sama maminkou dvou malých dětí, si zaslouží obrovský obdiv, respekt a poděkování.
Projekt nechce jen hmotně podpořit rodinu, ale chce pomoci zachovat citové pouto
mezi odsouzeným rodičem a jeho dítětem. Dítě odloučením velmi trpí, často ani neví,
kde rodič je a proč je opuštěné. Jindy dítě rodiče ve vězení navštěvuje, ale podmínky
pro návštěvy nejsou příjemné ani pro dospělé, natož pro děti.
Je příjemné, že mnohé sbory se již samy ke konci léta ke spolupráci hlásí a všechny
sbory, které se kdy do projektu zapojily, nám pak už zůstávají „věrné“ a mají zájem
pokračovat.
Projekt Andělský strom otevírá cestu k jinému pohledu na vězeňství, pohledu, který
zahrnuje vězně jako rodiče - tatínka či maminku a rodinu jako sekundární oběť zločinu,
které je třeba věnovat stejně velkou péči jako skutečné oběti.
Máme radost ze všech sborů a také farností, které se k této pomoci hlásí.
Pokud by vás tato služba zaujala, určitě budeme rádi, když nás budete kontaktovat a
připojíte se k nám jako modlitebník, mentor, dopisovatel, přítel v Klubu pro propuštěné, nebo třeba pomocník při letním kempu, nebo koordinátor Andělského stromu. Stejně tak se na nás můžete obrátit pro pomoc, pokud jste sami byli obětí zločinu a to jak v
malé, tak velké věci a nabídneme Vám poradenství a účast v zajímavém a obohacujícím
programu na bázi křesťanství, ve kterém se v restorativním dialogu setkávají pachatelé
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a oběti nesouvisejících trestných činů. Projekt se nazývá Building Bridges a bude letos
pokračovat uvnitř dvou věznic. Minulé ročníky byly velkými duchovními zážitky.
Váš sbor také s radostí navštívíme a o možnostech, které jsou v této službě nesmírně
široké, můžeme sdílet mnoho zajímavého a povzbudivého.
Pomoci dětem je možné i během roku dárkem k Velikonocům, při návratu do školy v
září, a také podporou letních kempů, které budeme již druhým rokem pořádat. Tábory
se jmenují Andělský kemp a jsou určené právě těmto dětem. Díky darům jsme v loňském roce mohli dětem kemp zcela uhradit a přikoupit i vybavení, které jim v některých případech chybělo.
Právě kempy umožňují zcela změnit životy těchto dětí. Vedoucí kempů jsou s dětmi i
v následném kontaktu a mohou rodinám pomoci v dalších náročných situacích, nebo při
návštěvách věznic, poradenstvím apod.
Letos také proběhne uvnitř věznic nový projekt s názvem Den s dítětem, ve kterém
připravujeme celodenní program pro hry vězněných tatínků s dětmi, společné vaření a
stolování rodin a poradenství pro maminky. I v tomto projektu uvítáme pomoc. Zejména modlitební podpora je pro nás nesmírně důležitá, setkáváme se se skutečným zlem
v mnoha podobách.
Pokud se nás rozhodnete podpořit finančně, budeme velmi vděční, náš účet je stále
stejný: č. ú.: 243511614/ 0300 www.andelskystrom.cz
http://prisonfellowship.cz/zapojte-se-2/financni-pomoc/
Příběh Helenky (jméno je změněno):
Během minulých dvou let se Helenka a její dva sourozenci objevili na seznamu Andělského stromu a do rodiny jsme dětem poslali dárky. Naše koordinátorka oslovila před
rokem rodinu s otázkou, zda by děti měly zájem o účast v Andělském letním kempu.
O děti se stará otec, matka má dlouhý trest. Otec souhlasil a děti byly za kemp velmi
vděčné.
Při bližším seznámení s Helenkou, která je nejstarší, vyšlo najevo, že dívce nesmírně
chybí matka, ale na návštěvy za ní nejezdí, protože věznice je příliš vzdálená, rodina
nemá na cestovné peníze a otec ztrácí zájem matku dívky vídat. Ani nikdo jiný matku
nenavštěvuje. Cesty na ranní návštěvy věznice by pro rodinu dokonce znamenaly nutnost někde přespávat.
Dobrovolnice z letního tábora se nabídla dívku za matkou vozit. Věznice dala souhlas
a změnila návštěvy na odpolední dobu, aby nebylo nutné cestou přespávat.
Každý druhý měsíc teď Helenka za svou matkou dojíždí. Na některých návštěvách
participuje i vězeňský psycholog, aby pomohl hladkému navázání vztahu, který byl
dlouho porušen. Dívka má pokaždé obrovskou radost a vznikl i krásný a hluboký vztah
mezi ní a mentorkou. Dívka se nyní hlásí z vlastní iniciativy ke studiu na gymnáziu.
Každá cesta za matkou stojí mnoho peněz, je třeba uhradit cestu celkem 3 osobám,
které dopravu zajišťují.
Proto Vám velmi děkujeme za váš zájem a za pomoc! Podobných dětí je mnoho a
jejich potřeby velmi široké. Společně se nám ale daří měnit jednotlivé osudy dětí,
děkujeme Vám.
S přáním všeho dobrého a s velkou vděčností za obdarované děti,
Gabriela Kabátová, Výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z.s.,
zaslala Rut Rausová
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Pozvánky a oznámení
Milí přátelé,
stále platí, že se můžete přihlásit na sborovou dovolenou na Grúni, pokud někdo máte
zájem.
Letos se pobyt bude konat od soboty 25. srpna do soboty 1. září v Beskydech na Grúni
nad Starými Hamry v Domě svatého Josefa. http://www.dsvj.cz/
Přihlášení prosím proveďte přes email, uveďte, kolik osob přihlašujete, 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
**************
REKREACE PRO SENIORY
Diakonie Církve bratrské Vás srdečně zve na rekreaci pro seniory, která se uskuteční
v penzionu Kozel ve Vrchlabí (Kamenná cesta 129) ve dnech 14. – 21. 7. 2018.
Přijeďte s námi opět strávit požehnaný týden na horském vzduchu v Krkonoších. Nabízíme Vám možnost rekreace a odpočinku, vzájemného společenství, duchovních a
dalších programů.
Jak již účastníci loňského turnusu zjistili, kopcovitý terén jak přímo v areálu, tak i
v okolí prověří Vaši fyzickou zdatnost, nicméně klidné místo na kraji obce a interiéry
budov i zahrada střediska jsou velmi vhodné pro bratrské sdílení. Při vzájemné vstřícnosti je možno využít ochoty motorizovaných účastníků a uskutečnit i výjezdy do okolí, jak bývalo obvyklé ve většině dřívějších seniorských pobytů.
Ubytování: 2 - 4 lůžkové pokoje se samostatným hygienickým zařízením
Stravování: celodenní strava (snídaně, oběd,
večeře)
Doprava: „po vlastní ose“
Více informací o místě: www.penzionkozel.cz
Pobyt povede bratr kazatel Ondřej Kyml.
Ubytovací kapacita je 50 osob, o účasti bude
rozhodovat datum podání přihlášky!
Platba proběhne v hotovosti přímo v penzionu Kozel.
Cena – ubytování + stravování – 595,- Kč/os./noc = 4 165,- Kč/týden
Přihlášky zasílejte do 30. 4. 2018.
na adresu: Diakonie Církve bratrské, Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3
nebo na e-mail: pruskova@diakonie.cb.cz. Další informace na tel.: 222 580 138.
dle www.cb.cz - tam jsou i další podrobnosti a přihláška
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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 17. 4. 2018 v 18:30 na Domečku.
10. 4. 18:00 setkání o dětech a mobilech, KP74
13.-15. 4. Víkendovka Rybka Křižánky
19. 4. a 17. 5. 19:30 filmový večer pro chlapy
27. 4.-1. 5. sborový víkend
18.-20. 5. Ydykseb?
2.-3. 6. přespávačka Rybka + dětská bohoslužba
*************
Moji milí rodičové,
chtěla jsem vás jen upozornit na to, že na našich stránkách najdete informace o letních příměstských táborech Rybičky. Naleznete tam i přihlášky.
Podívejte se prosím na naše stránky: www.rybicka.info
Zároveň mrkněte i do Galerie, najdete tam aktuální fotky z naší školky.
Lýdie

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

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.

A. Navrátil / P. Grulich + volba kazatele
J. Kubeš / L. Raus
P. Lukl / Johannes a Chresta Gerlof (Izrael)
sborový víkend, bohoslužba v Rubínku nebude
P. Láznický / D. Kubíček
bohoslužba
bohoslužba

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/
Bankovní účty sboru
běžný provozní účet
2100242241 / 2010
spořící účet (na splátky domečku)
2800242242 / 2010
účet na náklady zaměstnanců sboru
2101115180 / 2010
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Kazatel sboru
David Kubíček
david.kubicek@cb.cz
Kontakt na sbor
Královopolská 74
616 00 Brno-Žabovřesky
tel. 511 111 044

