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Měsíčník členů a přátel sboru

Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno ať se mezi vámi 
děje v lásce.

1. Korintským 16:13-14, B21



červenec 2018 - strana 2

Obsah

2 Obsah, tiráž
3 Zápis ze staršovstva (L. Raus)
3 Pastýřský dopis D. Nováka
5 Skupinky, aneb budováním vztahů posílit společenství
 II. a III. (Š. Faltýnek)
7 Pozvánky
8 Náměty k modlitbám
9 Oznámení, inzeráty a pozvánky
9 Narozeniny
10 Pravidelná setkání, informace o sboru

Nic naplat, fotky z letních akcí ještě nejsou, protože léto teprve začalo. Tak ještě 
malá vzpomínka na dobu, kdy bylo venku o hodně tepleji než teď - začátek června 
a společný oběd na domečku. Fotku už před měsícem poslal Petr Vilém. A omluva 
Johnovi, že z něho zbyly jen nohy. To je tím čtvercovým formátem...

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) 9. září 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 5. září 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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Různé náměty od bratří starších
Pulec veresus Rybka: V Pulci jsou nyní po odchodu Tomáška tři děvčata. Bylo by lepší, 

aby tam vždy byl jeden nebo dva muži. Také by bylo vhodné srovnat poměr vedoucích 
mezi Rybkou a Pulcem. Podobná situace je i v besídce: malou besídku vedou pouze 
sestry. Někteří chlapci pak nechtějí do malé besídky chodit. Je to ovšem i personální 
problém, budeme hledat řešení.
Nájem Rubínku: Vzhledem k dlouhodobému pronájmu budeme žádat o slevu z nájmu.

Ohlédnutí za školním rokem
Po akcích (víkendy, Ydyskeb...) bude dobré pokračovat dalším kontaktem s rodiči. 

Osvědčují se tématická setkání. Je dobré, že jsou jednorázové vztahy, bylo by ale dob-
ře následně zvát do hlubších vztahů.
Zazněl návrh na zavedení čtvrtečních skupinek, malých, např. tříčlenných. Jeden 

čtvrtek jedna skupinka (chlapská), druhý čtvrtek druhá skupinka (smíšená). „Jádro“ 
skupinky by mělo být účastno vždy, další účastníci budou vítáni.

Diskuze o programu na příští školní rok
Získali jsme dotaci na Skleněnou louku a na Gospelové bohoslužby. Dotaci lze využít 

na úhradu nájmů. Dále byly distkutovány tyto aktivity: Manželské páry, mládež, dětský 
domov. V dětském domově bychom se rádi zeptali, jestli není něco, co bychom jako 
sbor pro děti mohli udělat. Např. by se některé mohly zúčastnit tábora nebo bychom 
mohli vybudovanými vztahy usnadnit přechod z dětského domova do běžného života. 
Je to aktivita, o které zatím předběžně uvažujeme.

zapsal Luboš Raus

Zápis ze schůze staršovstva 10. července 2018

Pastýřský dopis D. Nováka
Milí přátelé, sestry a bratři,
rád bych vás v posledním pastýřském dopise v tomto školním roce pozdravil slovy 

epištoly Židům 10,23–24: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože 
ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se 
k lásce a k dobrým skutkům. Rád bych z tohoto textu vypíchl slovo naděje.
Slovům o naději se v dnešní době někdy dává nálepka „naivita“, „nedostatek kritické-

ho myšlení“, „útěk před realitou“, „černobílé vidění“ a nevím co ještě. Mnohem více 
než s nadějí se kolem sebe setkáváme se skepticismem a kritikou, jež se stávají obran-
nými prostředky proti zklamání a zraněním. Každému z nás se v takové společenské, 
ale někdy i sborové atmosféře může snadno stát, že spíše boříme. Z nějakého důvodu 
je totiž jednodušší říci „ne“ než „ano“, kritizovat než chválit, vysmát se než povzbudit, 
ukázat prstem na to, co se nepovedlo, než na to, co je dobré a krásné. Že se nejedná o 
nic nového, ukazuje i následující citát, napsaný za zdmi nacistického vězení D. Bonho-
efferem: Je chytřejší být pesimistou: zapomene se na zklamání a člověk se před dru-
hými neblamuje. Optimismus není ve své podstatě názor na přítomnou situaci, nýbrž 
životní síla, když se všechno zdá ztracené. Síla snášet zvraty, síla, která nikdy nepone-
chá budoucnost protivníkovi, ale vyhrazuje si ji pro sebe. Existuje jistě také hloupý, 
zbabělý optimismus, který by se měl zakázat. Ale optimismem jako zaměřením k bu-
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doucnosti nemá nikdo pohrdat. Doufat v lepší pozemskou budoucnost a připravovat se 
na ni, považují někteří lidé za něco nevážného, někteří křesťané za něco bezbožného. 
Myslí si, že smysl současného dění je v chaosu, v rozpadu řádu, v katastrofě, a stahují 
se do zbožného ústraní, místo aby nesli odpovědnost za další život, za budoucí dílo, 
za přicházející pokolení. Je možné, že zítra nastane soudný den. Pak se rádi vzdáme 
práce pro lepší budoucnost, ale dříve nikoli.
Moc bych si přál, aby naše sbory charakterizoval právě onen optimismus, jak ho po-

psal Bonhoeffer. Optimismus zakořeněný v evangeliu, nepopírající realitu, ale zároveň 
nemající z reality strach. Nemající strach povzbudit, pozvednout a přinášet naději, na-
vzdory někdy těžkým věcem, které kolem sebe vidíme a mnohdy i zakoušíme. V takové 
církvi, v takovém sboru se dobře dýchá.
Možná si nyní někdo řekne, že je to krásné, že ale život takto nefunguje. Život je 

tvrdý, zlý a často připomíná cosi jako divadlo absurdity se špatným koncem, tak proč 
to nezdůrazňovat?
Jenže nebyl to nikdo menší než Tolkien, který se proti tomuto přístupu ohradil. Tolkien 

tvrdil, že příběhy se šťastným koncem v žádném případě neunikají z reality. Píše, že 
pro ty nejvíce uspokojující příběhy je charakteristická tzv. eukatastrofa (dobrá kata-
strofa). Co tím Tolkien myslel? To, že radost ze šťastného konce nemá nic společného s 
únikem ani prcháním. Nepopírá existenci smutku a nezdaru. Tyto věci jsou nutné, aby 
mohla být zakoušena radost z osvobození. Popírá to ale obecnou a konečnou porážku 
navzdory mnoha jejím náznakům. Tolkien argumentuje, že lidé cítí, jak tyto příběhy 
ukazují k jakési základní realitě. Ta ukazuje, že i když je svět plný nebezpečí, bolesti, 
žalu a tragédií, věci mají smysl, protože existuje rozdíl mezi dobrem a zlem. A jednou 
dojde ke konečné porážce zla i k úniku ze smrti. Onou základní realitou je evangelium.
Dobrou zprávou je, že nám byla dána výsada toto zvěstovat!!!
Před námi jsou prázdniny, během nichž snad na všech sborech proběhnou nejrůznější 

akce v podobě kempů, táborů, sborových dovolených a dalších mimořádných akcí. Při 
těchto akcích zazní na stovkách míst evangelium, stovky mladých i starých, křesťanů i 
nekřesťanů budou nějakým způsobem osloveny Božím slovem. Z pohledu světa možná 
naivní zprávou, že zlo a smrt nemá na tomto světě poslední slovo. Aby tato zpráva ne-
zapadla, aby přinesla užitek, modleme se ve svých sborech za nadcházející prázdniny. Z 
kazatelské praxe mám zkušenost, že častokrát různé praktické a třeba i nutné přípravy 
zastínily modlitební zápas za jednotlivé akce.
Vyjádřeme vděčnost těm, kdo povedou nejrůznější akce a tábory. Není to samozřej-

most, že je na sborech máme!
Po prázdninách nebo i během nich přijdou mnozí lidé možná poprvé do našich sborů. 

Moc bych si přál, aby zakusili slovy Bonhoefferovými optimismus, slovy Tolkienovými 
eukatastrofu a slovy Bible evangelium, a to jak působením Božího slova, tak našich 
společenství.
Myslím, že na některých sborech je třeba prolomit pomyslnou „depku“, tedy smutek, 

nejistotu a přílišné analyzování, proč věci nejdou a nikdy nepůjdou. V takovém pro-
středí a atmosféře se nejen strašně těžko slouží, do takového prostředí se také obtížně 
přivádějí noví lidé. Je-li taková atmosféra u vás, proste Pána, aby došlo ke změně a 
abyste se nenechali otrávit postoji několika „realistů“.
Chceme vidět realitu, ale nechceme se jí bát, chceme se učit vidět skutečnost Božíma 

očima.
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Ať je vám Pán Ježíš během prázdnin milostiv, ať prožijete odpočinutí a ať na akcích 
vašeho sboru nejen zazní evangelium o naději, ale ať se i dotýká srdcí posluchačů. Zá-
roveň ať jsou naše sbory místem naděje.

David Novák, předseda CB

Skupinky, aneb budováním vztahů posílit společenství II. a III.
„Jestli tě vážně zajímá význam těch čísel, tak poslouchej. Ale slib mi, že když tě 

začnu nudit, tak mě přerušíš a třeba se ještě zeptáš, co je za tím, co je důležitější, 
než ta čísla.“

„Jo, slibuju, tak už mě nenapínej!!!“

„Tak sleduj, já mám 4879. To znamená, že naše skupinka Petrů třetí úrovně má čtyři 
členy. Tonda je 3 a to znamená, že v jeho základní skupince jsou tři členové a Kristýni-
na 587 znamená, že její skupinka Petrů druhé úrovně má pět členů. Dále Ti moje číslo 
může prozradit, že moje základní skupinka má 9 členů, moje skupinka Petrů 1. úrovně 
má 7 členů a moje skupinka Petrů 2. úrovně má 8 členů.“

„Počkej, no je to teda celkem zajímavé, ale co to má všechno s těmi čísly znamenat. 
Zdá se mi to všechno nějaké ujeté.“

„No dovol, to je jen zdání. Tuto strukturu vymyslel náš velmi dobrý známý, tak to 
nemůže být ujetý. Ale to, co je za tím, to je o hodně důležitější, nech si povyprávět 
i tom.“

„Dobře, tak povídej“

„Tak poslouchej. Na začátku jsem se dozvěděl o skupinkování. Chození do skupinek. 
Skupinka je společenství lidí, které funguje podle křesťanských pravidel a všichni, kte-
ří tam chodí, spolupracují na tom, aby se jejich skupinka se všemi jejími členy měla 
dobře. Člověk toho o samotě moc nedokáže, ale ve skupině už se dá vytvořit něco vět-
šího. Jestli se chceš o tom dozvědět víc, dám ti nějaké kontakty na lidi ve tvém okolí, 
kteří do podobných skupinek chodí také a více už se můžeš dovědět od nich. Nejdůle-
žitější je mít zájem setkat se s Ježíšem Kristem a další už přijde samo.“

„Setkat se s Ježíšem Kristem? To mi o tom něco řekni ...“

*****
Skupinky – moje představa

Každý máme o určité věci určitou představu. Teprve, když o ní začneme psát nebo 
mluvit nahlas, můžou se s ní seznámit další lidé. Moc rád bych se seznámil také s 
představami jiných lidí o skupinkách. A tak je tímto prosím, ať o svých představách o 
skupinkách také něco napíší.
Moje představa o skupinkách je tato:
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Sejde se 3 až 9 lidí a to buď podle blízkosti svého bydliště, nebo podle blízkosti svých 
zájmů. Může jich být třeba 5. Domluví se na dalším setkávání, setkávají se, tráví spolu 
čas, seznamují se a pomáhají si. Vytvoří skupinku.
Jednoho dne se domluví na tom, že jedna osoba z jejich středu je vhodná k tomu být 

jejich vedoucím a tak si ji i za vedoucího zvolí. Tento člověk se stane „Petrem první 
úrovně“. 
A pak se sejde 3 až 9 Petrů první úrovně z jiných základních skupinek a spolu vytvoří 

skupinku. Řekněme, že jich bude 7.
To znamená, že Petrové první úrovně chodí nyní do skupinek dvou. Do své základní a 

do Petrovské prvoúrovňové. Ta už se nemusí scházet tak často.
Jednoho dne se i v této skupince domluví, že uspořádají volby a zvolí si svého vedou-

cího, takzvaného „Petra druhé úrovně“.
Když se sejde více Petrů druhé úrovně, například 3, můžou zase ustanovit svoji sku-

pinku. A tak dále, stále nahoru a dokola.
Představme si, že v této skupince tří Petrů druhé úrovně proběhnou volby a toho 

nejlepšího zvolí svým vedoucím. Stane se z něho Petr třetí úrovně, a když náhodou sou-
časně bude mít účast na všech skupinkách popsaných výše, pak jeho číslo bude 1375. 
Avšak ten samý člověk měl před volbami číslo 375. To znamená, že tvořil skupinku tří 
Petrů druhé úrovně a ve skupince Petrů první úrovně, která má 7 členů, je vedoucím. 
Současně je vedoucím základní skupinky, která má členů 5. Všimněme si, že všichni 
členové jedné skupinky až na vedoucího mají v čísle stejný počet cifer, jejich hodnoty 
se ale mohou lišit.  Vedoucí pak má ve svém čísle o jednu cifru navíc. Buď jedničku, 
když si ještě  nenašel svoji  skupinku, která je o úroveň výš, nebo číslici hodnot od 3 do 
9, což znamená počet členů jeho skupinky o úroveň výš.

Protože o tomto tématu přemýšlím více, dovolím si doporučit pomůcku ke zjednodu-
šení. Aby se nemusely používat dlouhé řetězce číslic, navrhuji místo poslední číslice 
psát jednoduše velké písmeno A, místo poslední dvojice číslic psát velké B, místo po-
slední trojice číslic psát velké C a tak dále. Takže například člověk, který je 1789683 
si to může zjednodušit na 1F a znamená to, že tento člověk je Petrem šesté úrovně. 
Označení 1J pak znamená, že člověk je Petrem úrovně desáté a zatím je na této úrovni 
osamocen (to je význam té jedničky). Písmeno CH vynechávám, neboť není součástí 
anglické abecedy.

Mně by úplně stačilo, kdybych si mohl uvádět číslo 9, i když třeba takové 9G by také 
nemuselo být k zahození.

*****
(Pokračování příště)

V Bratislavě 15. a 16. 5. 2018, Štěpán Faltýnek, stepan.faltynek@centrum.sk
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Pozvánky

Hlavním hostem bude  
Lisa Guinnessová, 
dlouholetá ředitelka 
Living Waters 
Discipleship 
and Healing Trust 

působící v Anglii a Irsku. Vystudovala 
psychiatrii a psychologii. Je provdaná za 
Christophera, nemocničního kaplana, se 
kterým má tři dospělé děti.

28.–30. 9. 2018, Praha
Kulturní zařízení Domovina 
Na Maninách 1525/32a, Praha 7-Holešovice
Spojení: zastávka tramvaje „Maniny“

Jak chutná 
cesta milosti
konference o vnitřním uzdravení

Pořádá Křesťanská misijní společnost ve spolupráci s Immanuel, z. s.
Bližší informace na druhé straně letáku a na http://cestamilosti.kmspraha.cz.

Během akce bude čas i pro osobní modlitby 
s členy modlitebně-poradenského týmu.

Pozvanie k spoločnej duchovnej obnove
Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin. 

Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku. 
Jer. 17:7-8

Milí bratia a sestry, milí priatelia!
Pozývame Vás do Levoče na týždňové stretnutie s Pánom Bohom v tichu od nedele 2. 

septembra do nedele 9. septembra 2018
Stretnutie bude viesť kazateľ Daniel Pastirčák. 
Bývať budeme v exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči. Je tam prekrásne 

prostredie s možnosťou vychádzok do lesa hneď z miesta ubytovania. 
Obsahom duchovných cvičení bude hlavne modlitba a rozjímanie na témy spojené sa 

základmi našej viery a vzťahu k Pánu Bohu. Počas celého pobytu platí pravidlo zacho-
vávať ticho a nerozprávať sa, aby sme si vytvorili podmienku pokoja, sústredenia sa 
a vnútorného ticha. Každý deň budú spoločné bohoslužby a dve stretnutia, ktoré slúžia 
ako podnet na ďalšiu meditáciu. Zvyšok času bude každý sám v tichu rozjímať a modliť 
sa. Je potrebné zúčastniť sa celého pobytu. Uprednostnení budú ľudia, ktorí prídu na 
celý pobyt.
Pred cestou účastníkom pošleme ďalšie podrobnosti a popis ako sa dostať na miesto. 

Ubytovaní budeme každý samostatne. Celková cena za pobyt je 132 €. 
Ak Vás takáto možnosť oslovila, chceli by ste sa zúčastniť, prosím, pošlite vyplnenú 

prihlášku poštou na adresu Alica Rosová, Železničná 47, 900 31 Stupava alebo mailom 
na adresu alica.rosova@gmail.com do 18. 8. 2018. Mailom stačí odpovedať na otázky 
v prihláške v texte mailu. 

Daniel Pastirčák a Alica Rosová, zaslal David Kubíček
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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;
• za možnou spolupráci s dětmi z dětských domovů.

2) AKCE SBORU:
• nedělní bohoslužby, modlitební setkání, kluby Rybka a Pulec, mládež, domácí 

skupinky, setkání pro chlapy, setkání Cestou na panáka;
• letní aktivity: tábory, kempy, výlety - naše i ostatních sborů;
• večerní bohoslužby na Skleněné louce (ačkoliv mají v létě pauzu).

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 21. 8. 2018 v 18:30 na Domečku.

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

*************

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

22. 7. D. Kubíček (KP74)
29. 7. J. Olšák (KP74)
5. 8. P. Láznický (KP74)
12. 8. A. Navrátil (KP74)
19. 8. D. Kubíček (KP74)
26. 8. D. Kubíček (KP74) - rozloučení s Alešem a  
 Májou

Pravidelná setkání v týdnu

Nejsou. Protože jsou prázdniny a nikdo by na 
ně nechodil.

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


