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Měsíčník členů a přátel sboru

Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí, neboť já
Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi.
Jeremiáš 9:23, B21
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Na přední stránce tentokrát jedna pozvánka: Brno Gospel Choir zazpívá na podporu
nemocných dětí. Tak se přijďte před adventem trochu vánočně naladit a roztančit!
Případně si na přelomu listopadu a prosince přijďte vytvořit adventní věnec. Podrobnosti sdělí nejlépe Jitka Luklová.

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) 16. prosince 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 12.
prosince 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 23. října 2018
Slovo: Nauč nás počítat naše dny, přemýšlíme o vlastním životě, vlastních umřelých i
vlastních nemocech.
* Návrh uspořádat výjezdní staršovstvo. Termín: 30. 11.-1. 12.
* Staršovstvo souhlasí s darem ve výši 2.200 Kč pro Dům svatého Josefa na Grúni na
koupi venkovního bazénu.
* Občerstvení – aktuálně máme problém, je potřeba povzbudit, oslovit další lidi. Organizátorem zůstává Dana Sikorová <dsiko@seznam.cz>
* Termíny letních akcí jsou už jasné – viz sborový kalendář
* Diskuse na téma návštěvy shromáždění – lidé jezdí za svými rodinami atp., nepřehodit bohoslužbu na později odpoledne alespoň někdy? Nutnost širší diskuse ve sboru – na
mimořádném členském shromáždění (Pepa).
* Jarka Dalhaus – společný rozhovor o jejím studiu a její pastorační službě ve sboru.
Jsme za to vděční.
* Vzhledem k tomu, že kromě kazatele již nemáme ve sboru další zaměstnance, je potřeba informovat dárce, aby zvážili další posílání peněz, vyjádřit poděkování a vyzvat,
aby posílali dále, protože bychom rádi někoho dalšího, vytváříme rezervu.
* Setkání rodičů k výchově dětí – zorganizovat 1x za pololetí.

zapsal David Kubíček

Rybka do Skautu?
Tak to pomalu vypadá, že ten náš slavný Klub Rybka bude vstupovat začátkem kalendářního roku 2019 do Junáku – českého skautu.
S mnohými z vás už docela dlouhou dobu vedeme diskusi, nicméně
někteří lidé ve sboru o tomto neví. A tak zkusím popsat, o co vlastně
jde.
Zhruba před dvěma lety jsme na dorostovém odboru Církve bratrské, jehož jsem členem, hovořili o tom, jak dál vést práci s dorostem
v naší církvi. V té době jsem sám docela intenzivně sledoval práci
Skautu. Bylo patrné, že se jim jejich práce s dětmi velmi daří, během 10 let zvětšili
počet členů ze 30 na 60 tisíc. Podařilo se jim proniknout do povědomí našeho národa
jako prestižní organizace pro práci s dětmi. A tak jsem na jednání povídal o tom, že
bychom od nich mohli vzít inspiraci v různých věcech.
Bratři to zpočátku nevnímali úplně dobře. Dan Jokl – aktuální šéf odboru pak ale začal
zkoumat dětské organizace v ČR a postupně začal být čím dál víc skautem nadšený.
Vidím na Danovi obrovskou touhu zasáhnout evangeliem děti v našem státě. A vypadá
to, že Skaut je aktuálně obrovská příležitost toho dosáhnout.
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Totiž: došli jsme společně k tomu, že máme na sborech poměrně dobrou práci s dětmi,
mnoho šikovných vedoucích. Ale nedaří se nám na naše dorosty pozvat děti „zvenku“.
Mnohde je na dorostech do 10 dětí, někde dorosty zanikají, protože odešla generace
do mládeže. A zároveň skautské oddíly praskají ve švech a v některých městech jsou i
roční čekací lhůty na vstup do oddílu. A tak proč nevyužít té veliké misijní příležitosti
a naskočit na tuto vlnu zájmu.
To všechno zase povzbudilo mě, a tak jsme si asi spolu s
Danem řekli, že by bylo fajn zkusit udělat skautský oddíl
přímo na sboru. Tedy přímo z dorostu, resp. vést dorost
oficiálně pod skautem a využít i jejich metodiku, organizaci atd. Prostě se vším všudy. Stejně všem nevěřícím
rodičům říkáme, že jsme „jakoskaut“. Tak co nezkusit být
prostě Skaut. (Aktuálně je to na sborech CB tak, že někteří jsou pod Dorostovou unií, někteří jen pod sborem, dále
Royal Rangers, Avana a Arocha.)
A tak jsme pozvali k nám do sboru Tomáše Vránu, vedoucího skautského oddílu v Bohumilicich a vedoucího stanice CB tamtéž, aby nám
vedoucím přišel o Skautu popovídat. Oni to tedy nedělají přímo pod sborem. Mezitím
jsme zjistili, že v našich řadách jsou bývalí skauti (Tomášek a Daník Marvanovi, Marek
z Tišnova) a dokonce jeden manželský pár jako ještě trochu aktivní skauti s vůdcovským
kurzem (Maťa a Honza).
Naši vedoucí byli zpočátku poněkud skeptičtí. Že vlastně nepotřebujeme další děti,
že nám všechno funguje a tak. Ano, máme školku, která nám generuje více dětí, než
můžeme zvládnout. Na druhou stranu jsme si na rovinu museli povědět, že se nám
starší děti příliš nepodařilo udržet. A jakákoli dobrá inspirace by třeba mohla pomoci.
Nehledě tedy k jistému procentu rodičů, kteří preferují značku Skaut. (Nedávno jsem
hovořil s jedním dorostovým vedoucím z Prahy, kterému odešlo z dorostu 7 dětí do
skautu. Čistě proto, že to bylo pro rodiče atraktivnější).
Celkem ten proces v našem dorostu trval necelé dva roky, než jsme pomalu k tomuto
rozhodnutí došli.
Mezitím se Dan Jokl stal členem duchovního odboru Skautu za Církev bratrskou a je
tak v informačním i duchovně formačním centru Skautu. Informace, které přináší, jsou
velmi pozitivní. Ve skautu existují jak tzv. nevěřící oddíly, tak i křesťanské oddíly. A
ve všech funguje poměrně veliký důraz na duchovní hodnoty. Duchovní – křesťanské
materiály pro práci s dětmi, které mají, jsou na velmi vysoké úrovni. Některé způsoby
práce s dětmi jsou pro nás nové a velmi zajímavé.
Navíc to vypadá, že oni jsou v mnohém opravdu „jakomy“, a proto ten přechod by
mohl být hladký (v mnohém jsou ještě lepší). Zároveň jsou nesmírně flexibilní a tolerantní. Máme s Danem v podstatě identickou zkušenost s jejich přístupem. On s těmi v
ústředí skautu a já pak u nás v Brně s žabinským střediskem. Jim prakticky nic nevadí,
děláme něco trochu jinak, tak to tak dělejte, když vám to funguje.
Náš dorost tedy od nového kalendářního roku naplno vstupuje do Skautu, rád bych to
zkusil opravdu poctivě se skautským slibem, s odborkama atd. no prostě nebýt jakoskaut, ale skaut. Začali jsme ve starším dorostu dělat skautské desatero a srovnáváme
to s naším, jdeme pomalu, ale stále. Vypadá to, že děcka jsou tomu otevřené, líbí se
jim to, chtějí košile... a šátky. Samozřejmě uvidíme, co bude dál. Pokud by se vyskytly
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nějaké tlaky, nebude žádný problém ukončit členství.
Dá se říci, že jsme takovým pilotním oddílem, který bude zkoušet tu kompatibilitu se
sborovou prací s dětmi. Po nějaké době to vyhodnotíme.
Prosím tedy o modlitby, aby to vše bylo k Boží slávě a lidem k užitku.
Váš David K.
Aktuální skautský slib v ČR
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.
K tomu mi pomáhej Bůh.(Dobrovolný dodatek)

Jak Bůh pracuje
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Padesátihaléř
Jakou hodnotu má československý měděný padesátihaléř z roku
1964? Tuto otázku musí řešit poctivý člověk, který zapisuje sbírku.
A věřte, že to není otázka jednoduchá. Byl jsem svědkem jeho zoufalého výrazu v obličeji, ale zároveň výrazu jeho pevného odhodlání
tento dar uskutečněný při nedělní bohoslužbě do sbírkového košíku
poctivě zapsat a zaúčtovat, když ve sbírce tuto minci našel. Nejsem
ani účetní, ani ekonom, ani numismatik, a tak vlastně ani nevím, jak
by se tato mince dala ohodnotit nebo zaúčtovat do sborového účetnictví.
Napadá mě však myšlenka, jak by se hodnota této mince dala stanovit. Tato mince má
přesně takovou hodnotu, jakou za ni zaplatí člověk, který ji chce získat. Na internetu
se dá zjistit, že tuto minci poptávají sběratelé za 50 Kč. Možná, že kdybychom si dali
práci a zjistili o ní více informací, mohlo by se ukázat, že by za ni někdo mohl zaplatit
i víc. Není zde však nikdo, kdo by si dal takovou práci, a tak se ona omšelá mince může
na první pohled zdát zcela bezcenná.
Přesto je dobře, že si někdo dnes při sbírce tento vtip udělal. Může nás vést k zamyšlení, jakou hodnotu máme my lidé. I když se na první pohled můžeme zdát omšelí a
bezcenní, víme, že se kdysi našel jeden člověk, který za to, aby nás mohl získat, zaplatil svým životem. Umřel pro nás na kříži. Nyní můžeme vědět, že naše hodnota je velká.
Naše hodnota je vyjádřena hodnotou života Ježíše Krista.
A tak děkujeme za každý dar do nedělního košíku, byť by se jednalo
na první pohled o bezcenou minci, protože může být vzácná a děkujeme za každého člověka, kterého potkáme v našich životech, protože
je drahocenný.
Ve vlaku z Brna do Bratislavy, 4. 11. 2018, Štěpán Faltýnek
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Ydykseb7 aneb Již sedmý pokus o Dobytí severního pólu
(akce vhodná pouze pro chlapy a jejich děcka téměř jakéhokoli věku)
Nazdar Chlapi,
chtěl bych vás a vaše statečné ratolesti pozvat na další třeskutou expedici. Učiníme
další pokus o Dobytí severního pólu, tentokráte v termínu 8.-10. 2. 2019.
Budeme budeme opět driftovat, hrát kopanou, hrát na kytaru, rozdělávat z ní oheň,
jíst psy! Na programu i prohlídka petrohradské Ermitáže!
Jako základna nám opět poslouží Tatranka v Beskydech na Ostravici: viz www.zver.cz.
Kapacita je malá, proto neváhejte s přihlášením!
Čekají nás známé bojové podmínky: Suchý záchod, voda ve studánce (snad nebude zamrzlá), spí
se na trojposchoďové posteli. Topí
se dřevem v pecu. Prostě pravá
polární základna!
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

Dva cíle
Naše jednání směřuje vždy k jednomu ze dvou cílů. Teprve tehdy, až jsem se mezi nimi
naučil rozlišovat, jsem pochopil vnitřní smysl sdělení druhých lidí.
První cíl našeho jednání míří do našeho já a druhý cíl našeho jednání míří ke druhým
lidem.
Jestliže se touto optikou podívám na poselství Ježíše Krista, musím si ho rozdělit do
dvou složek. První složka je ta, která je pro mě osobně, a druhá složka je ta, která je
pro druhé lidi.
Pro mě osobně je Ježíšovým poselstvím toto: „Miluj bližního svého, jako sebe samého“.
Pro druhé lidi je Ježíšovým poselstvím toto: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého
jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Vidím to tak, že nemám právo poselství pro moji osobu chtít po druhých. A ani žádný
jiný člověk nemá právo poselství určené jemu chtít po mě.
Proto jsem vždycky alergický, když se tato nesrovnalost objeví v textu knihy nebo ji
slyším v kázání nebo jakémkoliv zamyšlení směřujícím k usměrnění jednání druhých
lidí. V tu chvíli se vždy jen shovívavě usměju a v duchu si řeknu: „Tak to nejdřív udělej
sám a teprve pak, až to u Tebe uvidím, se sám rozhodnu, jestli to budu následovat.“
V Brně 16. 9. 2018 Štěpán Faltýnek
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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, biblická setkání;
• aktivity spojené s adventem - dětskou slavnost, tvoření...;
• večerní bohoslužby na Skleněné louce.
3) NEMOCNÉ:
• Luboše Rause, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla
Nováka...
• kazatele Daniela Smetanu a vikáře Víta Hláska.
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
25. 11. 18:00 Manželské setkání
16. 12. 16:00 Dětská vánoční slavnost
6.-13. 7. 2019 Sborový pobyt na Grúni
13.-20. 7. 2019 English Camp
28. 7.-9. 8. 2019 Tábor Rybky
11.-17. 8. 2019 Tábor Hiawatha
*************
Zájemci o pravidelné odebírání časopisu v roce 2019, napište zprávu („mám zájem
odebírat časopis brána v roce 2019“) na adresu: libor.zednik@seznam.cz .
Objednávání bude uzavřeno do konce listopadu 2018.
Cena ročního předplatného: 430 Kč (10 výtisků - 43 Kč/kus + hromadné poštovné
- bude určeno dodatečně - cca 70 Kč). Splatnost do 1/2019.
Libor Zedník a David Kubíček
*************
Milí přátelé,
obracíme se s prosbou. Měli jsme nápad udělat na zahradě malou pec na pizzu a chleba. Potřebovali bychom cca 76 šamotovych cihel. Nemáte někdo nějaké navíc?
Díky moc David
*************
Milí bratři, brněnští kazatelé naší milé CB,
v nakladatelství CDK v Brně právě vyšla moje knížka, nazvaná Je to náš příběh. Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury. Více na https://
www.cdk.cz/knihy/kultura/je-nas-pribeh
V té knížce je hned třikrát citován kancionál Církve bratrské:) Volně je vztažena ke
stému výročí založení ČSR.
Srdečně všechny zdravím, Váš Pavel Hošek

Narozeniny
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Shromáždění

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
25. 11. P. Lukl / D. Kubíček + sbírka pro Diakonii
2. 12. L. Raus / D. Kubíček + VP
2. 12. 19:00 Skleněná louka
9. 12. J. Kubeš / D. Kubíček
16. 12. L. Raus / D. Kubíček
23. 12. P. Láznický / D. Kubíček
25. 12. 10:00 KP74 - bohoslužba - D. Kubíček
30. 12. I. Petlan / J. Kubeš

Pravidelná setkání v týdnu
Středa 16:30 Mladší Rybka
Středa 16:30 Rybka
Středa 16:30 Pulec
Čtvrtek 18:00 Biblická skupina (sudé týdny)
Čtvrtek 19:00 mládež
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

