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Měsíčník členů a přátel sboru

Hospodin bude s vámi, dyž budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám 
najít. Když ho opustíte, opustí vás.

2. Letopisů 15:2, B21
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Advent vrcholí! Už zbývá jen jedna svíčka...
Tak vám všem přeji požehnané Vánoce, klidný přelom roku a co nejvíc skvělých 

zážitků s naším Pánem v příštím roce.
A protože prosinec už dost pokročil, berte prosím toto číslo i jako lednové. Další 

vyjde až na začátku února.

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) 10. února 2019. Uzávěrka pro toto číslo bude 6. února 
2019. 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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Členství ve sboru
Sestra Lucie Procházková byla v neděli 25. listopadu 2018 přijata za členku našeho 

sboru.

Hospodářské záležitosti
Shromáždění 23. a 30.prosince t.r. se budou konat v Rubínku.
Sbírka na diakonii CB činila 7.900 Kč.
Staršovstvo schválilo tyto dary:
• 6.000 Kč pro ETS.
• 4.500 pro TWR
• 4.500 pro BTM
• 4.500 pro Nadaci Mezinárodní potřeby (program Zdravá mládež)
• 4.500 pro práci manželů Michálkových
• 11.000 pro Diakonii CB Brno.

zapsal Luboš Raus

Zápis ze schůze staršovstva 5. prosince 2018

Jak Rada CB vidí současnou Církev bratrskou
Studijní (pracovní) materiál zpracovaný jak impuls staršovstvům a sborům k promýš-

lení života církve

Na základě řady rozhovorů, všelijakých nedorozumění či občasných sporů jsme dospěli 
k přesvědčení, že bude užitečné povědět církvi, jak ji vidí Rada. Nejde přitom o nic no-
vého, nechceme opravovat minulost ani zahajovat nějaké nové trendy, naopak. Chce-
me připomenout, z čeho jsme vyrostli a co jsme si sami vtělili do svých dokumentů.

1. Jak Rada vidí aktuální stav církve
Jsme vděční, že Církev bratrská přijala s porozuměním touhu své Rady vidět církev 

živou. Na řadě míst mají lidé zájem o Bibli a čerpají z ní naději pro svůj život, je 
jim normou dobrého a zlého. Na většině sborů se řada lidí schází nejen na nedělním 
shromáždění, ale i častěji. V našich sborech se noví lidé obracejí ke Kristu a prožívají 
znovuzrození. Vznikají nové stanice či skupiny křesťanů jiného typu, sbory touží svůj 
život obnovit. Hlásí se noví kandidáti vikariátu, vznikl a plní se vikářský fond, na řadě 
míst se rozvíjí diakonská a sociální práce. Na většině sborů žijí a do sborového života 
se zapojují všechny generační skupiny. Společně toužíme po odvaze, otevřenosti i od-
danosti a učíme se jim.
Potkáváme ale i věci, které se zatím nedaří. Objevují se negativní důsledky teologic-

ké rozkročenosti církve. Chybí nám více sborů ochotných a schopných investovat do 
vikářů, tedy nechat vikariát probíhat na svém sboru pod vedením dobrého mentora. 
Na řadě míst se nedaří otevírat církev světu. Evangelium mluví o větší radosti nebe z 
jednoho hříšníka, který činí pokání, než z devadesáti devíti spravedlivých. Tento způsob 
vnímání nám na některých místech zůstává cizí.

2. Záměry – jak vidí církev Rada CB a kam by církev ráda vedla
Vidění Rady je pouhým rozpracováním Vyznání CB, jak je podává Ústava CB.
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Církev je možné definovat teologicky, eklesiologicky i eticky. Všechny tyto tři pohledy 
pokládáme za relevantní a důležité, přičemž jejich význam vnímáme v uvedeném pořa-
dí. Teologie je primární, eklesiologie druhořadá, aktuálně ale přináší nejvíc praktických 
problémů, a etika odvozená, přičemž odvozenou musí zůstat. Ani vysoce kvalitní etika 
nevyrůstající z víry v Boha, z důvěry v něj a z vděčnosti za spásu nemá pro církev žád-
nou zvláštní hodnotu.
Jako vedení církve chceme spíš hlídat centrum víry a zbožnosti, než hranice církve. 

Chceme klást důraz na věci, které v našem pohledu představují jádro zbožnosti naší 
denominace, nikoli na hranice, za kterými by už bylo těžké mluvit o Církvi bratrské.

a. Významné teologické rysy CB:
 - Člověk se stává členem církve znovuzrozením, to je základní poznání našich 

otců, které nechceme a nemůžeme opouštět. Na znovuzrození pak musí navazovat růst 
víry, který se projevuje dorůstáním do Kristovy podoby. Základní porozumění tématu 
Ducha svatého a jeho role podává „Stanovisko k některým otázkám o Duchu svatém“ 
z roku 2013 (https://portal.cb.cz/2013-stanovisko-k-nekterym-otazkam-o-duchu-sva-
tem), kde se mj. píše: „Na základě Písma zůstáváme u stanoviska, že začátkem duchov-
ního života je znovuzrození a dar Ducha svatého je jeho nedílnou součástí… Znovuzro-
zený člověk má potom prožívat nová očištění, zmocnění a naplnění Duchem svatým 
jako zřetelné zkušenosti. Nejedná se však o kvalitativně vyšší stupeň, nýbrž o postupné 
rozvíjení a prohlubování duchovního života.“
 - Písmo není Korán, při jeho výkladu je vždycky nutné brát v úvahu původní 

významy slov a vět, kontext autora, kontext aktuální situace čtenáře apod. Boží slovo 
se nedá beze zbytku vyjádřit slovy lidskými, je vždycky větší. Zdánlivá nejasnost formy 
křtu či eschatologických představ není nedostatkem, ale projevem poznání charakteru 
Písma a respektu k němu.
 - V tomto kontextu nechceme Písmo omezovat svými představami. Pokud Písmo 

samo něco ve svém celku zřetelně nezakazuje, může to být vždycky předmětem disku-
se. Podstatná není lidská doktrína, ale Písmo samo.
 - Současně si uvědomujeme, že osobní zkušenost, ale ani osobní svědomí ne-

jsou poslední normou. Písmo je v podstatném jednoznačné, plné pochopení je pak dáno 
církvi jako celku.
 - Bůh není Osud, neexistuje žádný předem daný a neměnný plán konkrétního 

lidského života, spása v širším slova smyslu je vždycky dílem spolupráce Boha a člově-
ka, byť je ten lidský podíl vyjádřen někdy jen prostým souhlasem a přijetím.

b. Významné eklesiologické rysy CB:
 - Církev je a chce zůstat kongregačně-presbyterní. Kongregační model je z po-

hledu Bible velmi problematický (J 17, ale zejm. Sk 15), biskupský problematizuje spíše 
církevní historie.
 - Z odmítnutí čistého kongregacionalismu pak vyplývá, že pokud dokumenty 

Církve bratrské něco připouštějí, není možné to sboru předkládat jako zakázané, ba ani 
jako nevhodné, i kdyby to moje osobní svědomí vnímalo jinak.
 - Staršovstvo je voleno sborem, nevybírá si je kazatel. Spolu se pak vždycky 

musí domluvit; ani kazatel sám o sobě, ani staršovstvo samo o sobě nemají nikdy po-
slední slovo ani právo veta.
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 - Církev je tu primárně pro nevěřící, k nim je poslána a jim má sloužit v první 
řadě, i když ne výlučně. Péče o vlastní (rodinu, přátele, sbor) je zásadním předpokla-
dem, to typicky křesťanské ale začíná až za hranicemi vlastní rodiny či vlastního sboru 
(1Tm 5,8, ale i Mt 5,47; Lk 6,34).

c. Významné etické rysy CB:
 - Stojíme o žitou víru, která roste do Kristovy podoby. Taková víra se pak nut-

ně projeví ve způsobu života, vede k posvěcení. Nechceme křesťanský způsob života 
jen napodobovat, stojíme o proměnu lidského srdce. Nechceme věšet dobré ovoce na 
špatné stromy. Posvěcení nám ale není cílem, jen přirozeným důsledkem naší lásky ke 
Kristu.
 - Chceme brát vážně sliby, které dáváme: křestní slib (včetně slibu rodičů při 

křtu nebo požehnání dětí), členský slib i manželský slib.
 - Toužíme být srozumitelným Kristovým dopisem, který všichni vidí a mohou 

číst.

3. Teologické vymezení církve
Zdá se, že církvi by pomohlo jasněji si uvědomit vlastní teologický profil. Stávající 

církevní dokumenty CB už takové vymezení definují, nepřinášíme v tom nic nového. Cí-
leně navazujeme na vybraná starokřesťanská vyznání, na reformovanou tradici, zejm. 
ve znění tří citovaných vyznání (naši otcové se ve Vyznání z roku 1904 hlásili pouze 
k „nejprvnějším“ reformovaným konfesím, zvl. k Heidelberskému a Westminsterské-
mu katechismu a ke Druhé helvetské konfesi; na tyto dokumenty se odvolává i naše 
stávající Vyznání) a na mimořádný odkaz Unitas fratrum. Výslovným přihlášením se k 
Lausannskému závazku a k Závazku z Kapského města pak CB deklaruje svůj příklon 
k teologické škole J. Stotta (Ch. Wrighta). Je třeba si to zřetelněji uvědomit a cíleně 
s touto skutečností pracovat. Tím nepopíráme další vlivy, které na Církev bratrskou v 
průběhu času působily, jen připomínáme, co jsme si zařazením do svého Vyznání sami 
definovali jako naše společné a typické rysy. Nikomu tím rovněž nechceme mluvit do 
svědomí, toto vymezení nesměřuje k žádnému vylučování nositelů jiných názorů. Přece 
se nám ale zdá, že toto jasné teologické vymezení základního charakteru církve může 
být dobrou prevencí nejasností, sporů a destruktivních neshod nad Písmem. Současně 
ukotví CB jak v české ekuméně, před kterou se nechceme uzavírat, tak v celosvětovém 
proudu evangelikálního hnutí, a připraví ji na situaci, kdy i u nás bude nezbytné kon-
krétně a prakticky prožívat sounáležitost s církví bez ohledu nejen na hranice konfesí 
a států, ale i kontinentů.

4. Církev a politika
Občas se na nás někteří přátelé (někdy dokonce i členové) naší církve obracejí s po-

žadavkem, abychom se jako církev výrazněji vyjadřovali k veřejnému dění a zaujímali i 
určité politické postoje. V této oblasti chceme zachovávat uvážlivou opatrnost a držet 
se zásady našich otců, že církev má sloužit všem. Přihlášení se k určitému politickému 
směru zavře dveře lidem jiného zaměření. Příkladem je nám Pán Ježíš Kristus i apošto-
lové, kteří nikdy nevystoupili proti vládnoucí okupační moci Říma. Evangelium nás volá 
ke službě, nikoli k protestům a deklaracím. Chceme sloužit jednotlivcům v podmín-
kách, do kterých nás Pán Bůh staví, chceme působit pokoj a spravedlnost v konkrétních 
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případech, naším posláním ale není ani měnit ani formovat politické systémy.

5. Jak se toho chceme dobrat
Rozhovorem, modlitbami, společně tráveným časem, podporou aktivních mezisboro-

vých i ekumenických vztahů, poctivou teologickou prací, otevřeností vůči současným 
lidem a soustředěním na jejich, nikoli na vlastní problémy.

Petr Raus

Hledíme k neviditelnému



strana 7  - prosinec 2018

Alianční týden modliteb 6.-13. ledna 2019
Modlitby v polarizované době
Žijeme v době, kdy je pro společnost a nakonec i církev stále těžší hledat cestu k těm, 

s nimiž nesouhlasíme. Z nejrůznějších důvodů se společnost polarizuje a jsou mezi lid-
mi tak vysoké hradby, že je těžší a těžší slyšet, co druzí skutečně říkají a proč. 
Doktrinální spory provázely církev v jejích dějinách vždy a byly odrazem více či méně 

poctivého hledání biblické pravdy. Jistě jsou mezi doktrínami jednotlivých církví vý-
znamné rozdíly, které je třeba poctivě a s úctou k druhým pojmenovávat a diskutovat 
právě proto, že nám jde o co nejpravdivější porozumění Písmu a Bohu samotnému, i 
tomu, jak Ježíše Krista ještě plněji následovat. Mnoho konfliktů v církvi je ale často 
hlubším symptomem našich charakterových vad, neschopnosti komunikovat, vnitřní ne-
jistoty nebo naopak touhy po kontrole a moci.
Rozdělení a konflikty jsou ale i ohromnou příležitostí k následování Krista. Církev 

dělí mnoho štěpících témat – role žen v církvi, vztah k lidem jiné sexuální orientace, 
genderové otázky, porozumění roli lidské svobody a Boží svrchovanosti, vztah k islámu 
a imigraci, kreacionismu či evolucionismu atd. Mnozí rychle a nekompromisně kladou 
hranice pravověří podél těchto linií. 
Milujeme-li jen své přátele, nejsme následovníci Kristovi.
Letošní Alianční týden modliteb je pokusem o „Modlitby v rozdělené a polarizované 

době“.
Jiří Unger – tajemník ČEA, dle www.ea.cz, zkráceno
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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 a začátkem nového roku;
• 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 setkání staršovstva se uskuteční v úterý 8. 1. 2019 v 18:30 na Domečku.

1.-3. 3. 2019 Ydykseb7
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

*************
Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 

18. do 25. ledna 2019. Téma nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů zní 
„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Průvodce k nad-
cházejícímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů naleznete na webu Církve bratrské.

zdroj: ERC, dle www.cb.cz
*************

Odbor pro zakládání nových stanic a sborů (OZSS) při Radě Církve bratrské vás zve na 
Konferenci o zakládání sborů, která sebude konat v sobotu 9. února 2019 v modliteb-

ně Sboru CB v Pardubicích – Archa, Lonkova 512.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 25. ledna 2019 prostřednictvím online formuláře.

dle www.cb.cz

Narozeniny
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

23. 12. P. Láznický  /  D. Kubíček
25. 12. 10:00 KP74 - bohoslužba - D. Kubíček
30. 12. L. Raus  /  J. Kubeš
6. 1. D. Kubíček  /  L. Raus + VP + Skleněná louka
13. 1. J. Kubeš  /  J. Olšák
20. 1.  P. Lukl   /  D. Kubíček
27. 1. P. Láznický  /  D. Kubíček
3. 2. L. Raus  /  D. Kubíček + VP

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/

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


