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Měsíčník členů a přátel sboru

Hledejte dobré, a ne zlé, ať žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi
bude, jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo
podpořte.
Amos 5:14-15, B21
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Prodloužený víkend na začátku května je tradiční termín pro sborové vyjetí na hory.
Tentokrát na Fryšavu, odkud je i obrázek na přední stránce Měsíčníku. Zaslal Petrusek.

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) 10. června 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 6. června 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 17. dubna 2018
Události ve sboru - ohlédnutí
Jsou dobré ohlasy na společnou bohoslužbu. Mohla být i delší, když už jsme se sešli,
i zpěvu by mohlo být víc (zpěv byl úžasný). Také mohla být nějaká svědectví, nějaké
zprávy z jednotlivých sborů, za co se vzájemně můžeme za sebe modlit. Nám tam také
chyběl blok chval. Mělo to celé poněkud jinou formu, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně po shromáždění spolu lidé živě hovořili.
Víkendovka s Rybkou: je zpětná vazba od rodičů, že děti byly nadšené, a to i ty, které
byly poprvé.
Konference Církve bratrské
Staršovstvo souhlasí se stanovisky komise pro návrhy - viz návrhy v dokumentu Konferenční návrhy 2018.
Potvrzovací volba kazatele 8. 4. 2018
Bratr kazatel David Kubíček byl jako kazatel a správce sboru volbou potvrzen i pro
další období.
Sborový víkend na Fryšavě
Je přihlášeno 61 lidí (včetně dětí) – obsadili jsme celou chalupu. Jsou k dispozici dvě
malé kuchyňky. Odhad ceny: cca 280,- Kč/noc včetně jídla. Je navrženo koupit jídlo
z hospody ve várnicích. Předpokládaný příjezd je v pátek, rozchod v úterý po obědě.
Evangelizace a sbor
Poznámky z diskusní skupiny na členském shromáždění: Potenciál a možnosti jsou
velké, ale dostatečně jich nevyužíváme. Pořádáme akci, ale často to vnímáme: „Mě se
to netýká.“ Je třeba rozšiřovat okruh těch, kterých se to týká tím, že se sami zapojí
do organizace. Každý křesťan by měl mít na srdci a mysli lidi ze svého okolí a mít možnost je někam pozvat. Vidíme rezervu v tom „mít lidi na srdci“, mít s nimi kontakty a
využít možnosti je pozvat. Mládež se ujímá mladších návštěvníků - jdou spolu na oběd,
navazují vztahy, což je dobře. Potřebujeme větší vztahové propojení, aby noví nebo
nevěřící lidé jeli s námi na nějakou vícedenní akci.
Hospodářské záležitosti
Staršovstvo souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku sboru za rok 2017 ve výši
142.481,77 Kč takto:
- do fondu Rozvoj převést částku 151.241,77 Kč,
- z fondu Akce částku -8.760 Kč.
Poznámka: Částkou 8.760 Kč byl dotován pobyt na Grúni v roce 2017.
Doplatek sborového pobytu na Fryšavě
Staršovstvo souhlasí s doplatkem částky za sborový pobyt na Fryšavě, pokud bude potřeba podpořit potřebné účastníky.
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Staršovstvo odsouhlasilo plán rozpočtu sboru na rok 2018:
Výnosy
Sbírky nedělní

200 000

Dary všeobecné

615 000

Příspěvky od státu

258 000

Budova - nájem

20 000

Budova - energie

54 000

Vyrovnání s církvemi *)
Celkem

253 000
1 400 000

Náklady
Budova - provoz, energie

70 000

Budova - opravy, revize

20 000

Budova - vybavení

20 000

Provoz - Rubínek

75 000

Provoz - telefon, internet

15 000

Provoz - konf.,školení

20 000

Provoz - cestovné

15 000

Provoz - vedení účetnictví

50 000

Provoz - pojištění, daně

15 000

Provoz - ostatní

15 000

RCB - mzdy

492 000

RCB - ostatní

85 000

Rozvoj- vybavení

30 000

Rozvoj- vzdělávání

30 000

Rozvoj - BDM

5 000

Rozvoj - hosté

5 000

Misie - sborová, Rybka

5 000

Misie - mimosborová

30 000

Dary mimo sbor

30 000

Dary členům

20 000

Zaměstnanci **)

150 000

Sociální fond **)

20 000

Stav. úpr., soc. práce, volné

213000

Celkem
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1 400 000

*) Není účetně ve výnosech – účtováno přes fondy.
**) Není účetně v nákladech – účtováno přes fondy.
Podpora studia Filipa Přidala
Staršovstvo souhlasí s příspěvkem na studium pro Filipa Přidala ve výši 5.500 Kč v roce
2018 ze sociálního fondu.
Sbírka na ETS
Při společné bohoslužbě sborů CB 18. 3. 2018 v Rubínu byla při nedělní sbírce vybrána
částka 12.348 Kč. Sbírka byla vyhlášena jako dar pro Evangelikální teologický seminář
v Praze. Částka byla rozdělena mezi zúčastněné sbory stejným dílem, tj. 4.116 Kč na
každý sbor. Sbírka za sbor Kounicova byla poslána na účet sboru, sbírka za sbor Betánie
byla poslána na účet ETS. Staršovstvo odsouhlasilo navýšit dar pro ETS na 7.000 Kč,
tj. přidat k částce 4.116 Kč ještě 2.884 Kč. Dar 7.000 Kč za sbor CB Brno-Královopolská bude odeslán na účet ETS Praha.
zapsal Luboš Raus
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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 15. 5. 2018 v 18:30 na Domečku.
17. 5. a 21. 6. 19:30 filmový večer pro chlapy
25. 5. 20:00 Koncert Brno Gospel Choir na Noci kostelů, salesiánský kostel Panny
Marie pomocnice křesťanů, Brno-Žabovřesky
2.-3. 6. přespávačka Rybka + dětská bohoslužba
7. 6. 18:00 Faternacht, setkání otců
14.-21. 7. Ecamp
29. 7.-10. 8. Tábor Rybka
*************
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
************
Nazdar chlapi,
chtěl bych vás a vaše statečné ratolesti pozvat na další třeskutou expedici. Učiníme
další pokus o Dobytí severního pólu, tentokráte v termínu 18.-20. 5. 2018!
Budeme opět driftovat, hrát kopanou, hrát na kytaru, rozdělávat z ní oheň, jíst psy!
Na programu i prohlídka petrohradské Ermitáže!
Jako základna nám tentokráte poslouží louka kdesi za Brnem. Prostě základna na zelené louce! Čekají nás bojové podmínky: zelená louka a les. Vše ostatní s sebou. Seznam povinných věcí je krátký: stan, něco na spaní, ňáké hadry na sebe, aspoň jedno
děcko, 3 litry vody. Nožik. A to je všechno.
Takže prosím ty nejodvážnější z vás (nejlépe bez rodinných závazků pro případ, že
bychom se už nevrátili), aby se nahlásili. Nechť do rachotu našich slzí zazní třikrát
nazdar!!!
David Kubíček alias Karel Němec

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

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.

J. Kubeš / D. Kubíček - den matek
L. Raus / A. Navrátil
P. Láznický / D. Kubíček
bohoslužba + 19:00 Skleněná louka
bohoslužba
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

