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Měsíčník členů a přátel sboru

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a 
k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1. Timoteovi 6:12
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Nevím, jak vy, ale naše děti propadly kaštanům. Máme je doma všude, neustále na 
ně někde šlapu, kloužu na nich, vypadávají na mě z těch nejnahodilejších míst. Tak 
tedy... podzim, období kaštanů, i na přední stránce.
Autor: Valerio Carnevali [CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by

-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

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) 11. listopadu 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 7. 
listopadu 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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Sboroví služebníci
Náš sbor je v nové situaci, kdy své služby opustilo najednou několik lidí: úmrtí Jirky 

Lukla, vstup Aleše Navrátila do vikariátu, Tomášek Marvan jde na studia, Luboš Raus 
je nemocný, Rut Rausová se stará o maminku... Vzhledem k těmto změnám chceme 
vytvořit nový přehled obsazenosti jednotlivých služeb a hledat způsoby, jak zaplnit ty 
mezery, které teď vznikly.
Jsme vděčni Pánu Bohu za všechny, kdo se podílejí na životě sboru a různými způsoby 

přispívají k jeho fungování.
Specificky jsme hovořili o službě v besídce, hudebním doprovodu, technice, vedení 

shromáždění, občerstvení. Modlíme se za další služebníky.

Sborový víkend
se bude plánovat na jarní termín – patrně v květnu.

zapsal Jan Olšák

Zápis ze schůze staršovstva 3. října 2018

Výzva k modlitbám za domov
Milé sestry, milí bratři,
stejně jako každý rok pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku 

první Československé republiky 28. října ekumenický program Modlitba za domov, který 
je přenášený Českou televizí. V letošním roce je mottem Modlitby za domov Odkud 
přicházíš a kam jdeš? a biblický citát „Já jsem ta cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6). 
Zamýšlení nad minulostí, přítomností i budoucností naší vlasti ve světle evangelia se 
tak dobře hodí k oslavám 100 let existence nezávislého českého (a slovenského) státu.
Protože letos připadá 28. říjen na neděli, rozhodla se Ekumenická rada církví oslovit 

sbory, farnosti a společenství všech církví s následující výzvou:
Spojme se společně v neděli 28. října po celé republice v modlitbách za náš domov. 

Pokud můžete, zařaďte do pořadu nedělní bohoslužby v tento den následující modlitbu:

Všemohoucí Bože,
děkujeme za to, že tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
se nám dal poznat jako cesta, pravda a život.
Prosíme tě společně za náš domov, za naši zemi:
ať kráčíme po cestě evangelia,
společně se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno
i se všemi lidmi dobré vůle,
ať tvou pravdu, která osvobozuje,
dokážeme účinně zvěstovat lidem kolem nás,
zvláště těm, kteří hledají, bloudí, či ztratili naději,
ať tvůj život roste v nás už nyní
a dá nám dojít do života věčného.
Prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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Skupinka základní aneb to nejlepší na konec

V minulých dílech svého zamyšlení o skupinkách jsem popsal kostru celého systému. 
Nyní zbývá doplnit to ostatní. Dát tomuto kostlivci život. A základní oživující jednotka 
je Základní skupinka. 
Myslím, že je dobré, aby člověk měl kolem sebe lidi, na které se může spolehnout, 

pomáhat jim a čekat pomoc od nich, a to z toho důvodu, že s nimi utvořil přátelství. I 
když nemůžu utvořit přátelství se všemi lidmi, kapacita člověka to zkrátka neumožňu-
je, můžu vytvořit systém, ve kterém se budeme moci spolehnout na přátelství našich 
přátel. Proto je zároveň důležité do skupinky chodit a také to, aby tyto skupinky byly 
zapojeny do stejného systému. A základní stavební jednotkou celého systému je právě 
skupinka Základní. Nebudou-li fungovat Základní skupinky, tak nebude fungovat ani 
celkový systém.

Skupinky, aneb budováním vztahů posílit společenství V. a VI.

Zároveň budeme vděčni i za 
pozvání k účasti na program 
Modlitby za domov, který se 
bude odehrávat od 15.00 do 
16.30 ve sboru ČCE v Praze na 
Vinohradech a za upozornění 
ve vašich sborech a farnostech 
na televizní přímý přenos to-
hoto programu. Více informací 
k Modlitbě za domov 2018 na-
leznete na www.modlitbaza-
domov.cz.
Doporučujeme vaší pozornos-

ti také možnost pomodlit se za 
domov veřejně spolu s dalšími 
sbory a farnostmi ve vaší obci 
v ekumenickém kontextu. Po-
kud se k takové veřejné akci 
rozhodnete a chtěli byste ji 
doplnit symbolickým aktem 
ve formě společného vysazení 
lípy, můžete ji získat po regis-
traci na webových stránkách 
www.staletekoreny.cz.
S díky a přáním Božího požeh-

nání
ThDr. Petr Jan Vinš, generál-
ní sekretář Ekumenické rady 

církví
dle www.cb.cz

Organizuje Hlavní mediální partner Partneři

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10 / +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz

11. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle 
v rámci oslav vzniku Československé republiky

„Všechno 
tvořím 
nové“

KONCERT A KOMPONOVANÝ POŘAD

15.00—16.30  »  PRAHA 3

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Komponovaný pořad se zajímavými hosty 
v přímém přenosu České televize

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně / nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA A ZAHÁJENÍ

9.30—10.00  »  PRAHA 3

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně / nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Vstup zdarma 
na všechny akce

KULTURNĚ–DUCHOVNÍ FESTIVAL PRO CELOU RODINU

10.30—14.00  »  PRAHA 2, 3, 10

Husův sbor CČSH na Vinohradech / Dykova 1, Praha 10
sbor ČCE na Vinohradech / Korunní 60, Praha 2
Druhý sbor ČCE na Žižkově / Čajkovského 10, Praha 3
Sbor bez hranic Apoštolské církve / Korunní 30, Praha 2
kostel CČSH knížete Václava na Zderaze / Resslova 6, Praha 2

www.modlitbazadomov.cz

MODLITBA 
ZA DOMOV

28/10/2018



strana 5  - říjen 2018

Myslím, že Základní skupinky i celý skupinkový systém budou fungovat tehdy a jen 
tehdy, když budou podřízeny křesťanským pravidlům, to je ve zkratce Panování Ježíše 
Krista. To je základní a jediná podmínka. Protože nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se 
namáhají stavitelé.
Na závěr už mi zbývá jen přání, aby skupinkový život oslavil svou činností našeho 

Pána, protože všechno máme dělat k jeho slávě.

Skupinka – řešení složitostí

1) Co když se Petr pohorší, začne se chovat negativně, v základní skupince proběhnou 
nové volby a základní skupinka si zvolí jiného Petra?
Tato informace se předá do skupinky vyšší úrovně, kam původní Petr ze základní sku-

pinky postoupil. Nový Petr může do této skupinky začít chodit a původní Petr se vrátí 
do původní základní skupinky. 
Pokud ale skupinka vyšší úrovně svého původního člena propustit nechce, protože už s 

ním navázala přátelské vztahy, nově zvolený Petr si musí najít jinou skupinku Petrů jeho 
úrovně, kde by jej přijali. Problémem tohoto řešení je přerušení vazeb v dolnohorním 
směru. Uvědomuji si, že není v mých silách tento problém nyní vyřešit. Je dobré, že 
se o něm ví, a tak je asi zatím nejlepším řešením chovat se tak, aby nemusel nastat. 
Když tento problém nastane mezi lidmi, kteří všichni důvěřují Bohu, věřím, že se vždy 
nějak dokáží k vyřešení tohoto problému domluvit, aby k přerušení dolnohorního směru 
nedošlo.

2) Co když se skupinky dolnohorně nepropojí?
Podle základního pravidla VOLNOST (DOBROVOLNOST) se to může stát a nikdo s tím 

nic neudělá. Stejně tak jako nikdo nic neudělá s tím, když se budou lidé v jedné sku-
pince míchat z více úrovní nebo dokonce když se najdou lidé, kteří záměrně, ať už z 
jakéhokoliv důvodu, se  budou snažit tento systém narušit či přímo zničit.
Ale stejně tak nikdo nemůže zabránit lidem, kteří tento systém budou chtít udržet, 

aby vymysleli strategii, jak toho dosáhnout. Například založit internetovou stránku, 
kde se mohou jednotliví lidé skupinek registrovat a podobně.

3) Co se stane, když se vyskytnou „vlci v rouše beránčím“ ?  Lidé, kteří na oko budou 
chtít spolupracovat, ale budou v systému skupinek hledat zneužití k osobnímu oboha-
cení? 
Tento problém se může objevit v každém lidském společenství. A obrana proti tomu 

neexistuje. Pouze kontrola prováděna v mezích lidské etiky. A potom snad ještě pou-
žívání selského rozumu a rozlišování. Věřím, že když toužíme oslavit Boha, to je, že 
děláme věci upřímně a z celého srdce, Bůh sám se na tom oslaví. A jednou se odhalí 
naše dobré a špatné motivace. V nebi se pozná, na jakých základech jsme stavěli. A s 
tímto rizikem i s touto nadějí v Boží pomoc bych se tohoto projektu nebál.

V Bratislavě 16. a 19. 5. 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;
• 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
Příští staršovstvo se bude konat v úterý 23. 10. 2018 v 18:30 na Domečku.

12.-14. 10. Chata s Rybkou
21. 10. 15:00 podzimní slavnost
26.-29. 10. celostátní stejz dorostů v Praze
2.-4. 11. Chata Hiawatha
11. 11. 19:00 Gospelová bohoslužba, Café Práh

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

Milí přátelé,
jak jsme již delší čas avizovali, od října začnou pravidelná setkání na Domečku. 

Každý druhý čtvrtek v 18:00 se sejde biblická skupina. (Budeme začínat přesně, pro-
sím o dochvilnost). Na programu bude jak sdílení, tak především společné probírání a 
diskuse nedělního textu kázání z předchozí neděle. 

Toto setkání je otevřené - může přijít kdokoli, můžete pozvat kohokoli. ZAČÍNÁME 
18.10. v 18:00.
Případné změny sledujte ve sborovém kalendáři - http://cb.cz/brno.kralovopolska/
web/kalendar-sboru/

Těším se na vás
S přáním Božího pokoje 

Váš David

Narozeniny
slaví dost lidí. Ovšem jejich seznam tady už asi nebudeme moct tisknout kvůli novým 
pravidlům ochrany osobních údajů. Nebo byste chtěli? Zkusíme ode všech sebrat sou-
hlas se zveřejněním třeba křestního jména a iniciály příjmení? Napište...
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

14. 10. P. Láznický  /  J. Olšák
21. 10. P. Lukl  /  D. Kubíček - neděle díkůvzdání, 

požehnání Verunky Dolníčkové a Mariky Morávkové
28. 10. P. Láznický  /  J. Kubeš
4. 11.  I. Petlan  /  J. Vávra (?)
11. 11. D. Kubíček  /  J. Olšák
18. 11. J. Kubeš  /  D. Kubíček
25. 11. P. Lukl  /  D. Kubíček

Pravidelná setkání v týdnu

Středa 16:00 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/

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


