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Měsíčník členů a přátel sboru

Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého 
dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil.

Micheáš 7:18, B21
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Otcové s dětmi vyrazili už pošesté na expedici Ydykseb. A i když asi pořád na ten 
severní pól nedošli, i když nesnědli psy a kdo ví, jak to bylo s tou prohlídkou pet-
rohradské Ermitáže, aspoň se přitom vyfotili. Fotky dodal Petr Vilém, kromě té na 
přední stránce jich najdete ještě pár na straně 4.

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) 8. července 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 4. 
července 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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Vikariát Aleše Navrátila
Aleš Navrátil bude přijat od 1. 9. 2018 do vikariátu v kazatelské stanici v Brně–Lís-

kovci patřící sboru Církve bratrské Betánie. Přejeme mu k této jeho další službě Boží 
požehnání.

Ohlédnutí
Konference Církve bratrské: David Novák představil vizi Rady, aby alespoň 60 % členů 

mělo v týdnu ještě jedno setkání se Slovem Božím. Biblické hodiny se dnes už téměř 
nekonají nebo jsou velmi málo navštěvované. Je třeba podporovat skupinky, je třeba 
se setkávat a modlit se, je ideální navázat na kázání.
Pastorační setkání: V červnu bude další pastorační setkání. Vhodné i pro ty, kteří ve-

dou nebo chtějí vést nějakou skupinku.
Setkání rodičů k mobilům dětí: Přišli zase jiné lidé. Bylo to zajímavé sdílení zkuše-

ností.

Ochrana osobních údajů (soulad s GDPR)
Postupně zavádíme opatření směřující k souladu s GDPR.

Rybka a skauti
David opatřil literaturu, je k dispozici k prostudování. Zatím se předpokládá, že by pro 

Církev bratrskou vzniklo jedno středisko v Čechách a jedno na Moravě.

Hospodářské záležitosti
Byla nám oznámena nová cena pronájmu Rubínku. Bylo navrženo:
• napsat něco o tom, co je naší činností
• jak využíváme Rubínek
• požádat o slevu
a záležitost projednat na Žabovřeské radnici.

Svědectví po nedělním shromáždění
považujeme za velmi důležité, je třeba dávat tento prostor v každém shromáždění (s 

výjimkou bohoslužeb se sv. Večeří Páně).

------------------------
Diskuze o programu pro příští školní rok
Manželské páry: po těchto setkáváních je stále poptávka. Bude třeba, aby se této 

práce někdo ujal, když Aleš odejde na vikariát.
Bohoslužby: důležitá jsou i svědectví po kázání. O prázdninách budou bývat bohosluž-

by na Domečku.
Skleněná louka: budeme v této práci pokračovat.
Skupinky: děti a mládež mají svá setkávání v týdnu, ale dospělí ne, není to naše 

„kultura“. Děti posíláme, ale sami se nescházíme. Znovu byla připomenuta čtvrteční 
otevřená skupinka.
Rybka: některé sborové děti se nedaří pozvat do Rybky, resp. nedaří se přesvědčit 

Zápis ze schůze staršovstva 15. května a 5. června 2018
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rodiče, že je to důležité. Důležitost je mj. v tom, že se takto definuje pozice Církve v 
životě dětí. Škola a zejména kroužky jsou velkou konkurencí. Někteří rodiče tuto dů-
ležitost vnímají, jiní méně. Je pravdou, že se program někdy podaří lépe, jindy hůře, 
ale i to je docela významný úkol pro příští školní rok. Termín (středa) zůstane stejný i 
pro příští školní rok.
Mládež: je jednou za měsíc na Kociánce. Dobrý je důraz, aby se dělalo něco, co koci-

ánští mohou také dělat. Pro společenství mládeže je společná služba velmi stmelující.
Školka: úkolem bude nahradit chybějícího uvolněného Tomáška.

Hospodářské záležitosti
Na základě výzvy z Rady CB vyhlašujeme na den 17. června sbírku s názvem „podpoř 

svého vikáře“.
Staršovstvo souhlasí s dotací 2 000,- Kč pro sborový víkend.
Petr Láznický jednal na žabovřeské radnici o výši pronájmu Rubínku. Bylo nám sděle-

no, že platíme víc, než bychom měli. Situace bude řešena, budou aktualizovány všech-
ny smlouvy. Přesto bylo rozhodnuto požádat o slevu pronájmu zdůvodněnou užitečností 
naší práce pro městskou část Žabovřesky.

zapsal Luboš Raus
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* Konference schválila Výroční zprávu o činnosti Rady Církve bratrské za rok 2017.
* Konference schválila účetní závěrku Církve bratrské za rok 2017.
* Konference schválila návrh na ordinaci Štěpána Vašíčka za kazatele Církve bratrské.
* Konference schválila návrh na ordinaci Ondřeje Vavrečky za kazatele Církve bratr-

ské.
* Konference schválila návrh na udělení volitelnosti Jiřímu Serbusovi za kazatele Círk-

ve bratrské.
* Konference schválila společný návrh sborů CB ve Vsetíně – Maják, Opavě a Trutnově 

na změnu Řádu správy v navrhovaném znění.
O návrzích na změnu Ústavy a Zásad, o kterých rozhoduje Konference, a o základním 

nemovitém majetku Církve bratrské (§ 284 písm. a)) se rozhoduje minimálně dvoutřeti-
novou většinou hlasů všech zaregistrovaných delegátů. K rozhodnutí o ostatním posta-
čuje nadpoloviční většina hlasů všech zaregistrovaných delegátů.
* Konference schválila konferenční návrh na založení zapsaného ústavu ETS v navrho-

vaném znění.
Konference pověřuje Radu CB založením zapsaného ústavu, Evangelikálního teologic-

kého semináře (ETS, z.ú.)
* Konference schválila konferenční návrh na finanční podporu ETS ve znění pozměňo-

vacího návrhu Rady CB.
Konference CB prodlužuje stávající model finanční podpory semináře i na rok 2018. 

Současně ukládá Radě CB předložit příští Konferenci CB jednak podrobný přehled po-
tenciálního přínosu ETS pro sbory CB, jednak model udržitelného financování provozu 
a rozvoje ETS.
Výše konkrétních částek příspěvků sborů v roce 2018 podle stávajícího modelu je uve-

dena v příloze tohoto usnesení.
* Konference schválila návrh Sboru CB v Táboře na změnu Řádu správy umožnit členům 

ze závažných důvodů hlasovat přes schránku mimo volební místnost v navrhovaném 
znění.
§ 62 písm. b) doplnit o tučně označené části a zrušit přeškrtnutou část ustanovení:
Schránka (může být) je umístěna (pouze) zásadně v mateřské části Sboru nebo na 

stanicích či Samostatných stanicích na místě konání pravidelných bohoslužeb. Ze zá-
važných, zejména zdravotních, důvodů, může Člen požádat Volební komisi, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě volební komise vyšle k Členovi dva 
své členy s volební schránkou. Při hlasování postupují členové Volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování.
V návaznosti na výše uvedenou změnu, pak i změnit § 69 (zrušit přeškrtnutou a doplnit 

tučně označenou část):
Volby či odvolání starších, správce Sboru, kazatele stejně jako hlasování o trvání man-

dátu kazatele (§ 238) se provádějí (pouze) zásadně na hlasovací lístky v Členském shro-
máždění s výjimkou dle § 62.
V souvislosti s tím pak i zrušit poznámku pod čarou číslo 25 ve znění:
Předstihové hlasování v jiných než uvedených případech rozhodování Členského shro-

máždění je nepřípustné.
Rekapitulace byla odsouhlasena 12. 5. 2018 v Litomyšli.

Usnesení Konference CB 11.-12. 5. 2018 v Litomyšli
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Rybka v závěru a před táborem
Léto je tu. A s tim i konec školního roku a tábor! Ještě před tím se ale společně roz-

loučíme na poslední Rybce 13. 6. Zajdeme si na Palackého vrch opéct si nějaké hry a 
zahrát si na špekáčky, jsou srdečně zváni i rodiče! 
Téma tábora pak bude první narnijský příběh o Lvu, čarodějnici a skříni. 
Děkujeme za vaši podporu a modlitby v uplynulém roce a v září se opět těšíme na 

viděnou!
Za Rybku se loučí Aleš Navrátil

Na co se těším, až se z toho dnes napiju?
Dnes ráno mne Bůh milosrdně duchovně kopl do hlavy, tak se o to s vámi chci podělit. 

Zformuloval jsem to takto v reakci na to, co vidím u sebe za tendence:

Úlevu naši duši nedají věci, lidé ani okol-
nosti. Je v Boží přítomnosti, koupená Kris-
tovou krví.
Přesto naše srdce pořád trvá na tom, že 

úlevu najde v okolním světě... problém 
je, že svět je prasklá cisterna, kdežto Bůh 
je živý pramen. 
Na co se těším, až se z toho dnes napiju? 

Nemám od toho mylná očekávání?

Tak jsem se rozhodl začít přemýšlet, u 
čeho všeho to očekávám, a místo toho to hledat u Krista. V jeho přítomnosti, v jeho 
Slově, v životě pro něj vůči druhým. Věřím, že mi Bůh pomůže po něm začít toužit víc. 
A ano, potrvá to.
Na co se těšíte, až se z toho dnes napijete? Nemáte od toho mylná očekávání?

Aleš Navrátil

Skupinky, aneb budováním vztahů posílit společenství
„Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil 

jsem je za vaše náčelníky, za velitele nad tisíci, nad sty, padesáti a deseti a za správce 
vašich kmenů.“
Bible,  Starý zákon,  Dt 1,15

„Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat.“
Bible, Nový zákon,  Mk 3,14  (neboli Mk π)

„Především pak mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.“
Bible, Nový zákon,  Kol 3,14  (neboli Kol π)

Skupinka, to je seskupení samostatných malých jednotek do jednotky větší. V souladu 
s touto myšlenkou, jejím opakováním, kdy mohou vznikat skupinky skupinek, lze docílit 
vytvoření silného a stabilního společenství.
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Proto navrhuji těchto 5 jednoduchých zásad pro tvorbu skupinek k tomu, aby skupin-
kování bylo příjemné a tak dostupné všem lidem ve společenství.

1. VOLNOST (DOBROVOLNOST) - liberté
Volnost (dobrovolnost) znamená tolik, že členství ve skupinkach je dobrovolné, nikdo 

nemůže být nucen ať už přímo nebo nepřímo, aby byl na skupinkovém životě účasten. 
Jediné nucení je vlastní pocit jedince, že se sám bez skupinky ochuzuje nebo že sku-
pinka je ochuzena bez něho.
Dále volnost znamená, že nikdo nikomu jeho touhu účastnit se skupinek nemůže za-

kázat.

2. ROVNOST - egalité
Rovnost znamená, že každý člen skupinky má ve skupince stejná práva i povinnosti 

jako ostatní. Až na jednu výjimku: členové skupinky si mezi sebou zvolí toho nejlep-
šího, svého „Petra“, respektive „Jana“, „Pavla“ či „ Timotea“, kteří budou skupinku 
zastupovat navenek. Tito budou mít navíc práva a povinnosti jiné než ostatní členové. 
Tato jinakost však bude dána spravedlivou volbou členy dané skupinky či jmenováním 
voleným Petrem či Pavlem a tak jejich odlišná práva a povinnosti nebudou nikomu na 
překážku.

3. BRATRSTVÍ a SESTERSTVÍ - fraternité
Bratrství a sesterství znamená, že si členové ve skupince mají být blízko jako rodní 

bratři, rodné sestry. Pomáhat si i v sociálních otázkách jako členové jedné rodiny. A 
nebo si umět o svých sociálních potřebách aspoň popovídat.

4. APOŠTOLSTVÍ - apostolat
Apoštolství znamená, že maximální počet členů jedné skupinky může být 12. Uváží-

me-li, že součástí každé naší skupiny je Boží trojice, vychází nám počet volných míst 
ve skupince na 9. Prakticky tedy maximální počet lidí ve skupince může být 9, pokud 
skupinka neroste. 3 místa jsou pak do rezervy na přechodné období, když  se skupinka 
bude moci rozrůstat.
Když skupinka bude mít tendenci růst nad 12 členů, musí dojít k jejímu rozdělení.
Minimální počet členů ve skupince je 6. Neboť 6 = 12 : 2, to je, když se skupinka 

rozdělí na půl. A opět, když použijeme myšlenku s Boží trojicí, vychází nám, že počet 
volných míst pro lidi je 3. Prakticky tedy skupinka je pro 3 až 9, přechodně maximálně 
až 12 členů.
Dále apoštolství znamená, že by skupinka měla vyvíjet též činnost evangelizační, to 

je zvát jiné lidi k Bohu.

5. SVRCHOVANOST - souveraineté
Svrchovanost znamená, že si každá skupinka může domluvit svoje další pravidla odliš-

ně od pravidel jiných skupinek. (Například, že volby vedoucího se provádí jednou ročně 
nebo vždy, když se změní osazenstvo skupinky apod.)

Více myslím už není třeba psát. Více je potřeba hledat vůli Boží, modlit se, naslouchat 
Bohu a druhým lidem a poslouchat Boha. 
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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.

Přesto si dovolím v psaní pokračovat. Napíšu svoji vizi, jak by jednou skupinkový život 
mohl vypadat podle mé představy:
Setká se několik lidí a navzájem se představí: Ahoj, jmenuji se Vašek a jsem 4879 

neboli 4C. Ahoj, já jsem Tonda a jsem 3 neboli A. Ahoj, jsem Kristýna - 587 neboli 5B. 
Ahoj já jsem Štěpán, o jakých číslech a písmenech to prosím vás všichni mluvíte? A 
Vašek řekne: „Víš, ve skutečnosti ta čísla nejsou vůbec důležitá, ale když tě to zajímá, 
můžeme ti prozradit jejich význam“ 
„Jo, to by mě teda fakt zajímalo!“

(Pokračování příště, podle odezvy.)
V Bratislavě 15. 5. 2018, Štěpán Faltýnek, stepan.faltynek@centrum.sk
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Oznámení a pozvánky na akce
Příští staršovstvo se bude konat v úterý 10. 7. 2018 v 18:30 na Domečku.

21. 6. a 19. 7. 19:30 filmový večer pro chlapy
14.-21. 7. Ecamp
29. 7.-10. 8. Tábor Rybka
12.-18. 8. Tábor Hiawatha pro rodiny s dětmi
25. 8.-1. 9. společná dovolená na Grúni

*************
Foto z přespávačky na domečku a dětské bohoslužby: Petr Vilém

*************
Seznámíme se?
47/176 sympatický muž z Brna, nekuřák, by se rád seznámil s milou a hodnou ženou 
společnou cestou životem v dobrém i zlém. Rád chodím do přírody nebo se projedu na 
kole, poslouchám dobrou muziku, rad luštím křížovky. Toužím dávat lásku ženě, která 
bude o mě stát. Věřím že se brzy setkáme.

Martin, 721 403 052

Narozeniny
slaví dost lidí. Ovšem jejich seznam tady už asi nebudeme moct tisknout kvůli novým 
pravidlům ochrany osobních údajů.
I tak všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života. 
Však vy o sobě navzájem víte...
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

10. 6. P. Láznický  /  D. Kubíček + VP
17. 6. J. Kubeš  /  J. Lukl
24. 6. P. Lukl  /  J. Olšák
1. 7. P. Láznický  /  J. Lukl
8. 7.  D. Kubíček (KP74) + VP
15. 7.  J. Kubeš (KP74)
22. 7. D. Kubíček (KP74)
29. 7. J. Olšák (KP74)

Pravidelná setkání v týdnu

Úterý 14:30 základy víry
Středa 16:30 Rybka i Pulec
Středa 19:00 mládež
Čtvrtek 19:00-20:00 otevřená skupinka
Pravidelné akce se konají ve sborovém domě 
v Královopolské 74 do konce června. Pak za-
vládnou prázdniny! 

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


