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Měsíčník členů a přátel sboru

Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě 
v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské 
průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.

Malachiáš 3:10, B21
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Ze všech letních aktivit a fotek z nich se na přední stranu probojoval shluk dětí a 
otců z Hiawathy. Poskytl Petrusek. Pokud máte ještě další pěkné obrázky z ostatních 
akcí, budete hodní, když mi je pošlete. Ať můžeme vzpomínat na léto i za měsíc. A 
klidně sepište i pár vět se svými zážitky...

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) 7. října 2018. Uzávěrka pro toto číslo bude 3. října 
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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Rozhovor o mládeži, Jorge s Lucou a Tomášek j.h.
Uplynulý rok byl v mládeži docela v pohodě. Daník vedení mládeže předal, protože 

měl hodně práce se studiem, ale zapojilo se dost dalších lidí, vždy se našel někdo k 
pomoci. Vyprofilovala se skupina, která se věnuje lidem z Kociánky (Ivča a Lily).
Tomášek zvažuje, s ohledem na své studium v tomto roce, míru svého zapojení v práci 

ve sboru. Měl by se především věnovat studiu, aby ho úspěšně dokončil.

Ohlédnutí za tábory
Všeobecně byla s tábory velká spokojenost, David Kubíček i děti byli nadšeni.

Velká rybka, Malá rybka, Pulec
Bude problém, jak umístit tři kluby v jeden čas na Domeček. Bude třeba využít i 

kancelář, otázkou je, jak ji v zimě vytopit. To jsou problémy, jejichž řešení nás po 
prázdninách čeká.

zapsal Luboš Raus

Zápis ze schůze staršovstva 21. srpna 2018

Pastýřský dopis D. Nováka
Milé sestry, milí bratři, přátelé,
rád bych Vás na začátku dalšího školního roku pozdravil slovy apoštola Pavla: „Ale on 

mi řekl: ,Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.‘ A tak se budu 
raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.“ (2K 12,9)
Jak mnozí víte, v průběhu prázdnin jsme se mnozí modlili za uzdravení kazatele Dani-

ele Smetany a vikáře Vítka Hláska. Nečekaně nás pak opustil kazatel Jiří Lukl. Já sám 
též zápasím s nemocí, která prý není úplně jednoduchá. Jenže na každém sboru, v ka-
ždé rodině je „něco“, v každém životě je něco, co nám dělá život složitější. Nemoc, 
problémy s dětmi, krize v rodině, zápasy v práci, vztahové problémy atd. Jak to souvisí 
s textem, který jsem vybral?
Možná znáte divadelní hru Thorntona Wildera „Anděl, který čeřil vodu“. Hra je zalo-

žená na textu z Janova evangelia 5,1–4. Jedná se o příběh o moci vody z rybníka Bethe-
sda. Jakýsi lékař k tomuto rybníku pravidelně přicházel v naději, že se dostane první na 
řadu a bude vyléčen ze své melancholie. Když se mu to jednou konečně podařilo a už 
skoro vstoupil do vody, objevil se anděl a řekl mu, aby odešel. Lékař prosil, aby mohl 
sestoupit do vody a být uzdraven, ale anděl trval na svém. Rozhovor pak pokračuje, 
až nakonec anděl pronese tato slova: „Kde by byla tvoje síla, kdyby ses zbavil svých 
ran? Tvá melancholie způsobuje, že tvůj chvějící se hlas proniká do srdcí mužů a žen. 
Dokonce ani andělé nedokážou přesvědčit zubožené a potácející se pozemské děti tak, 
jak to umí lidská bytost lámaná koly života. Ve službě lásky mohou být jen zranění lé-
kaři. Ustup, lékaři.“
Později přijde za lékařem muž, který se do rybníka dostal jako první a byl uzdraven: 

„Prosím, pojď se mnou. Ke mně domů je to jen hodina cesty. Můj syn se ztrácí ve svých 
temných myšlenkách. Nerozumím mu a jedině ty bys byl schopen zlepšit mu náladu. 
Jenom jednu hodinu… Mám také dceru: od té doby, co jí zemřelo dítě, sedí ve stínu. 
Nás neposlouchá, ale tebe vyslechne.“
Jak slova Pavla o slabosti, tak tento příběh ukazují, že naše bolest a slabost má být 
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přetvářena ke službě druhým. Jednak nás učí více se spoléhat na Pána Boha, jednak 
nám dává možnost druhým porozumět. Jenže slabost může mít i jiný účinek, a tím je 
zatrpklost vůči lidem a někdy i Bohu. B. Manning napsal: „Pokud ze strachu a studu 
popíráme svá zranění, naše vnitřní temnota nemůže být prozářena a ani se nestane 
světlem pro druhé lidi.“
Na jednu stranu bych si přál, aby mě nic nebolelo, aby moje děti „šlapaly“ podle mých 

představ, aby do sboru chodili když ne andělé, tak alespoň napůl andělé, aby mě nic 
neoslabovalo… Jenže jak by se pak projevovala Boží síla (2K 12,9)? A tak si to vlastně až 
tak nepřeji… a nepřeji to ani Vám.
Přeji Vám, aby se ve Vašem životě i ve Vašem sboru projevovala v nastávajícím škol-

ním roce Boží síla a moc. Zřejmě se to neobejde bez bolesti. Jenže pokud nezatrpkne-
me, pak se z bolesti může stát zdroj požehnání.
Těším se na další spolupráci s Vámi všemi. Modlím se, abychom byli církví odvážnou, 

otevřenou a oddanou Ježíši Kristu. Církví, kde se slabost proměňuje v moc. V běžném 
životě to absolutně nedává smysl, jenže náš Pán má jiné součty.

Váš v Kristu
David Novák

Zamyšlení k duchovní malomyslnosti věřících...
(od Martyna Lloyd-Jonese* a Johna Pipera**)

‚Uvědomili jste si, že většina vaší životní mizérie je kvůli skutečnosti, že sobě naslou-
cháte místo toho, abyste k sobě mluvili? 
Co třeba ony myšlenky, které vám jdou na mysl od chvíle, kdy se ráno vzbudíte. Vy 

jste s nimi nezačali, ale ony na vás začnou mluvit, znova vám připomenou problémy 
včerejška (úzkost z dneška) atd. Někdo mluví... Vaše já k vám mluví. 
A nyní, jak s tím nakládá onen muž (z Žalmu 42, o kterém je tato kniha) - místo 

toho, aby dovolil tomuto já mluvit k němu, tak začne mluvit sám k sobě: „Proč jsi tak 
skleslá, má duše?“ se ptá. Jeho duše ho deptala, drtila. A tak on povstane a řekne: 
„Moje já, poslouchej chvíli, něco ti povím.“‘*

„Bitva proti malomyslnosti je bitva o to, abychom důvěřovali Božím zaslíbením. A tato 
víra v Boží budoucí milost má svůj původ ve slyšení slova. A tak to, že kážeme sami sobě 
Boží slovo je srdcem těchto bitev.“**

*Spiritual Depression - Martyn Lloyd-Jones (str. 20-21)
**John Piper na Spiritual Depression text

zaslal Aleš Navrátil
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Letošní ročník tábora pro rodiny s dětmi 
byl už čtvrtý v řadě. Po dvou ročnících 
indiánských (odtud název Hiawatha) jsme 
teď měli druhý ročník inspirovaný sérií 
knih Letopisy Narnie (C. S. Lewis). Před-
lohou pro naše letošní dobrodružství byla 
kniha Plavba Jitřního poutníka. 
Naši malí námořníci se v doprovodu 

svých rodičů vydali na týdenní plavbu, při 
které měli najít 7 ztracených Narnijských 
lordů. Cesta to byla dobrodružná, od jed-
noho ostrova ke druhému, na každém če-
kalo jiné překvapení. Naši námořníci se 
nezalekli ani krutých otrokářů ani starého draka. S odvahou též vstoupili dokonce i 
na ostrov temnoty. Ačkoliv byl každý ostrov jiný, všude se naši námořníci mohli naučit 
podobným věcem – že přátelství je více než zlato, že dobré věci si často vyžadují oběti 
a že i v té nejhorší situaci jde s námi Aslan. 
Kromě programů podle knižní předlohy jsem však také zažívali plno běžných věcí jako 

sbíraní dřeva na vaření, umývaní nádobí, koupání se v potoce, tvoření z korálků, papíru 
a dalších materiálů. Jedenkrát jsme si sami vařili (kotlíkový guláš), jinak však o nás 
pečoval tým laskavých kuchařek, kterým patří náš dík.
Tábor si užili malí námořníci, kteří zažili organizovaná i spontánní dobrodružství, ale i 

jejich rodiče. Ti často do pozdních nočních hodin seděli u táboráku, pozorovali perseidy 
a hovořili o vážných i veselých věcech. 
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě tábora i všem, kdo se zúčast-

nili. Díky Bohu za další nezapomenutelný týden a věřím, že něco z toho dobrodružství 
s Aslanem nám zůstane v srdci i po prázdninách.

Na horním obrázku je loď (tvořená dětmi, vlevo), která se připravuje na souboj s 
velkou vlnou (rodiče, vpravo). Spodní obrázek poskytl Petrusek.

john o.

Hiawatha 2018
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Skupinka a skupinka skupinek

Skupinka, to jsou vztahy 
Skupinka skupinek, to jsou vztahy nahoru i dolů.

Představme si skupinku Petrů třetí úrovně. Může jich být třeba 3. Tito lidé vytváří 
mezi sebou blízká přátelství podle pěti základních pravidel (volnost, rovnost, souroze-
nectví, apoštolství a svrchovanost) a jsou zároveň všichni vedoucími, to znamená těmi 
nejlepšími ve svých skupinkách Petrů druhé úrovně, ve svých skupinkách Petrů první 
úrovně i ve svých základních skupinkách. Všichni z těchto tří lidí se zjednodušeně, jen 
tak pro zopakování, mohou označovat „3C“.
Jestliže skupinka může mít minimálně 3 členy a maximálně 9 členů, tak každý z těch-

to lidí 3C je vedoucím minimálně 26 a maximálně 728 lidí a celá skupinka lidí 3C tak má 
na starosti od 78 lidí (= 3 x 26) do  2184 lidí (= 3 x 728), když nepočítám vlastní lidi z té 
skupinky. (Celkový počet bude proto od 78 + 3 = 81  do 2184 + 3 = 2187 lidí)
Uvážíme-li, že základní skupinka se může setkávat jednou měsíčně nebo i častěji, sku-

pinka Petrů první úrovně se může setkávat také jednou za měsíc, skupinka Petrů druhé 
úrovně se může setkávat také jednou za měsíc a skupinka Petrů třetí úrovně se může 
setkávat také jednou za měsíc, vkrádá se nám otázka, kde na všechny skupinky vezme 
Petr třetí úrovně čas. A odpověď je jednoduchá: nikde. Všechno se stihnout nedá. 
Řešením může být to, že každý Petr si ustanoví svého zástupce, svého „Jana“, který 

je členem původní skupinky. Petrova priorita bude vždy chodit do skupinky nejvyšší 
úrovně, v tomto případě tedy třetí, ale bude mít navíc k ruce ještě 3 Jany, se kterými 
bude ve spojení, a kteří ho budou zastupovat v jeho nepřítomnosti na skupinkách niž-
ších úrovní. Rozlišovacím znakem Jana může být přidělení číslice nula před jeho číslo.
Každá skupinka tak bude mít svého Petra, který nebude ve skupince přítomný a svého 

Jana, který bude nepřítomného Petra zastupovat. Vedoucí bude Petr, ale příkazy Petra 
bude vykonávat Jan.
Tok informací směrem nahoru k nejvyššímu Petrovi bude probíhat postupně přes jed-

notlivé Jany a Petry k Janům a Petrům vyšších úrovní, tok informací směrem dolů bude 
probíhat přímo do konkrétní skupinky přes konkrétního Jana, popřípadě do skupinek, 
kde Petr nebude zároveň jejich vedoucí, také postupně přes příslušné Petry a Jany.
Tímto opatřením je zajištěna výměna informací jak v každé skupince v jedné úrovni, 

tak napříč skupinkami směrem nahoru a dolů.
Nakonec zbývá otázka, zda například Petr desáté úrovně dokáže mít dohled nad desíti 

Jany? A odpověď je zase jednoduchá: nedokáže.

Předpokládejme, že mezní počet úrovní, kdy je ještě dohled na Jany možný, je 3. 
Že základní skupinka se bude moci radovat ze svého Petra až do jeho třetí úrovně. V 
případě, že tento Petr dosáhne úrovně čtvrté, jeho dosah do základní skupinky zmizí a 
základní skupinka o svého Petra přijde. Proto je za tímto účelem nutné zavést opatření. 
Skupinka, která přijde o svého Petra, si ze skupinky, kam postoupil jejich Petr, (mezi 
Petry z bezprostředně vyšší úrovně, ale pouze z těch, kteří nejsou ani Jany, ani vedou-
cími), zvolí jeho zástupce a nazvou ho „Pavel“. Tento Pavel si ve skupince, která si ho 

Skupinky, aneb budováním vztahů posílit společenství IV.
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zvolila, pověří svého „Timotea“, se kterým bude ve spojení a který bude nepřítomného 
vedoucího Pavla zastupovat.
Rozlišovací znak o tom, že se jedná o Pavla, by mohla být číslice 2 před jeho číslem. 

Rozlišovací znak Timotea by mohla být nula, podobně jako ji má Jan, a to jen z toho 
důvodu, že už mi další možnosti rozlišovacích znaků došly. Prostě člověk s nulou na 
začátku bude buď Jan nebo Timoteus.
Tento Pavel bude tedy současně Petrem pro svoji původní skupinku a Pavlem pro svoji 

skupinku novou. Bude mít několik Janů, maximálně však 3 a jednoho Timotea. A to už 
se zvládnout dá.

Poznámka 1: Některé počítačové systémy nulu na začátku nezobrazují. Proto vyře-
šíme tento problém elegantně a to navíc tak, že zabijeme dvě mouchy jednou ranou. 
Před nulu napíšeme jedničku a to pro Jana, to znamená, že Jan bude mít na začátku 
číslo 10, a pro Timotea napíšeme před nulu dvojku. To znamená, že Timoteus bude mít 
na začátku číslo 20.
Poznámka 2: Pro zopakování: 
Člověk s jedničkou na začátku, za kterou nenásleduje nula, nebo který má na začátku 

číslici od trojky do devítky ve víceciferném čísle je Petr vyšší úrovně.
Člověk s dvojkou na začátku, za kterou nenásleduje nula, je Pavel.
Člověk s desítkou na začátku je Jan.
Člověk s dvacítkou na začátku je Timoteus.

Poznámka 3: Je-li skupinka, která není základní, tříčlenná, pak po zvolení Petra, 
který si najde skupinku vyšší úrovně, vznikne z této skupinky skupinka dvoučlenná, 
přičemž jeden člen této skupinky bude pověřen být Janem a druhý možná někdy v 
budoucnu se stane Pavlem.
Je-li základní skupinka tříčlenná, pak po zvolení Petra, který si najde vyšší skupinku 

Petrů první úrovně, vznikne z této skupinky skupinka dvoučlenná, přičemž jeden člen 
z této skupinky bude pověřen býti Janem a druhý možná někdy v budoucnu se stane 
Timoteem.
Proto je lepší, když se zakládají skupinky vícečlenné.

Poznámka 4: Čím víc se tímto tématem zabývám, tím víc otázek se mi vynořuje. 
Předmětem tohoto vynořování (v otázkách a odpovědích) naplním šestý díl mého pře-
mýšlení o skupinkách pod názvem „Skupinky - řešení složitostí“

V Bratislavě 16. 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, 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:
• 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 25. 9. 2018 v 18:30 na Domečku.

12.-14. 10. Chata s Rybkou
2.-4. 11. Chata Hiawatha

*************
Milí přátelé,
několik informací ohledně naší Mladší Rybky. Ano, letos jsme vzhledem k množství 
dětí a věkovému rozpětí nuceni rozdělit Rybku na starší a mladší tím, že mladší jsou 
zhruba první stupeň zš. 
Čeká nás spousta dobrodružství, výlety, víkendovky a tábory. 

začínáme: 12. 9. 
čas: středa 16:30-18:30
večeře: budeme opět moc prosit o vaši pomoc s večeří. Organizaci ještě upřesníme. 

Vás, kdo jste ještě nevyplnili přihlášku prosím o její vyplnění kvůli pojištění a organi-
zaci. 
Moc se na vás těšíme a přejeme mnoho božího požehnání do nového školního roku!

Vaši vedoucí
***************

Milí přátelé, zdravím po prázdninách.
Naše večerní bohoslužby na Skleněné louce budou opět pokračovat v obvyklých termí-
nech, tedy první neděli v měsíci. Výjimkou je (jako obvykle) září, kdy je akce přesu-
nuta na neděli druhou. 
Zveme vás, pozvěte někoho také.

9. září
7. října
4. listopadu
2. prosince
6. ledna

Začátky vždy v 19 hodin.
Plánujeme opět i jednu gospelovou bohoslužbu v Café Práh, předběžně v polovině 
listopadu. Termín ještě upřesníme.
Pěkné dny.  S pozdravem, 

Ivan

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

16. 9.  D. Kubíček  /  L. Raus (J. Kubeš)
23. 9. P. Láznický  /  D. Kubíček
30. 9. D. Marvan  /  D. Kubíček
7. 10. bohoslužba
14. 10. bohoslužba
21. 10. bohoslužba
28. 10. bohoslužba

Pravidelná setkání v týdnu

Středa 16:00 Mladší Rybka
Středa 16:30 Rybka
Středa 16:30 Pulec
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


