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Měsíčník členů a přátel sboru

Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství
je věčné.
Žalm 106:1, verš sboru pro rok 2019
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Zamrzlý Jedovnický potok, náš průvodce na tříkrálovém výletě k Rudickému propadání, zdobí přední stranu. Další fotky najdete uvnitř, tuto konkrétní vyfotila Jitka
Sikorová.

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. března. Uzávěrka pro toto číslo bude 6. března.
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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Verše sboru na rok 2019
Staršovstvo (Micheáš 4:5)
My budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy.
Nedělní škola - besídka (Filipským 1:10)
Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův.
Chválicí skupinky (2. Korintským 1:4)
Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli
tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
Pulec (Genesis 21:22)
Bůh je s tebou ve všem, co činíš.
Rybka (Efeským 4:26-27)
Nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.
Mládež (2. Timoteovi 1:8)
Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu.
Kociánka (2. Korintským 12:10)
Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
Skupinka maminek (Žalm 33:18)
Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.
Skleněnka (Žalm 27:10)
I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.
Technika (Zjevení 4:11)
Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a
tvou vůlí všechno povstalo a jest.
Občerstvení (Exodus 15:26)
Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.
Gospelový sbor (1. Samuelova 2:1)
Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, raduji se ze tvé spásy.
Rybička (Matouš 5:9)
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
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Zápis ze schůze staršovstva 8. ledna 2019
Gospel, gospelová bohoslužba atd.
Staršovstvo hovořilo se Zuzkou Petlanovou o možnosti obohatit naše bohoslužby
gospelovými zpěvy. Zaznělo, zda by neměla být poezie či gospel normální součástí
našich bohoslužeb. Staršovstvo tuto nabídku vděčně přijalo. Na gospelové bohoslužby
na Skleněné louce (možná pak méně časté) bychom mohli zvát i další sbory CB v Brně.
Co náš sbor potřebuje, kam dál?
Jde především o to, jak žít každý den s Pánem Bohem. Jak v praktickém životě realizovat ono „Milovat Pána Boha a milovat bližního“. To by mělo být zdůrazňováno i v
našich kázáních.
Volba staršovstva, výroční členské shromáždění a vizitace
Poslední volba staršovstva proběhla 24. 5. 2015. Je třeba navrhnout a zvolit volební
komisi, nové staršovstvo musíme zvolit nejpozději v neděli 19. 5. 2019. Vizitace našeho
sboru by měla proběhnout v prvním pololetí tohoto roku. Výroční členské shromáždění
plánujeme na neděli 31. 3. 2019.
Sborový víkend
se bude konat v květnu 2019, termín bude upřesněn. Na starost si bere bratr Josef
Kubeš.
Hospodářské záležitosti
Staršovstvo souhlasí s proplacením terapeutického výcviku za rok 2018 i za rok 2019 a
roční jízdenky MHD Brno Davidovi Kubíčkovi.
zapsal Luboš Raus

Výlet tříkrálový
V sobotu 5.1.2019 se různými cestami spojili na startu malého výletu kolem Rudického
propadání Michal, Aleš, malý John, Jindřiška, Jitka, Barča s dětmi a Lázničtí. Jelikož
byl i sníh, tak někteří nešlapali celou cestu, ale byli vezeni na sáňkách a na počest naší
slavné výpravy byl postaven sněhulák. Koupání se naštěstí nekonalo, neboť se nikomu
nepodařilo spadnout do potoka ani přímo do propadání. Putování nás obohatilo o poznatky z místních dějin a metalurgie (cestou byly naučné tabule o zpracování železné
rudy v 18.-19. století), z botaniky – zjistili jsme, že olšové šišky barví sníh na žluto - a
samozřejmě z oblasti komunikační, to když jsme hledali, zda jsme stále všichni a nikdo
se neztratil.
Bylo nádherně, jako v pohádce Tři oříšky pro Popelku, stromy byly obalené bílým sněhem a naši cestu
před námi prohopkal pouze králík. Potůček obtékal
zledovatělé kameny a ven z lesa vedla stezka z kořenů stromů, která vypadala jako schůdky v elfím
lese. Počasí bylo vlídné, což bylo celkem s podivem,
protože všechny předpovědi hlásily silný vítr a odpoledne déšť. Naše nesourodá skupinka zahrnující
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8 dospělých a 5 dětí (věkově i velikostně byste asi
nenašli více rozdílnou společnost) si užila čas, který
nám přichystal nebeský Otec. Ten zahrnoval i dobrou
baštu v jedovnické restauraci Olšovec a následnou
procházku kolem rybníka stejného jména.
Teď už jen doufat, že si výlet zase zopakujeme,
pár tipů už padlo, tak se uvidí!
Jitka Sikorová, foto: Jitka Sikorová (elfí schůdky),
Petr Láznický (restaurace Olšovec a skupinka na
sněhu)

Evangelium podle Osla
Dlouhá cesta, řekla bych. A navíc těžký náklad. Marie sama o sobě nebyla úplně lehká,
navíc s dítětem v sobě, ale naložila na mě dalších x y věcí a zvládalo se to jen těžko.
Konečně jsem došla k hostinci, kde nám bohužel oznámili, že pro nás není místo. Josef
povídal: „Jedem dál, Lili.“ A tak jsem pokračovala v chůzi. Už mě to ale přestávalo
bavit. Najednou vidím chlívek – plný sena. Jak já bych si ho dala. Tak dost! Přebírám
situaci do svých rukou. Trochu jsem přikrčila nohy a pak jsem nadskočila, jak jen to
šlo. Pak znovu a znovu. A je to tu – praskla jí voda. Rychle, jakože schválně doběhnu
do chlíva. Majitelé jsou milí, samozřejmě nás pustí dál. Během porodu už jenom žeru a
ležím. Moje oblíbené aktivity. Dál už si toho moc nepamatuju. Usla jsem tak hlubokým
spánkem. A pak jsme jeli zase dál. Ach ty Josefovy sny…
mládežník/ce si přeje zůstat v anonymitě
Pozn. redakce: článek byl zamýšlen ještě pro prosincovolednové vydání, bohužel
přišel cca dvě hodiny po jeho rozeslání. Jen kdyby někomu připadalo, že Vánoce už
přece byly.
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Úvaha... „Co očekávám od manželství?“
Manželství je nádherná věc, která má naplnit naše životní touhy a představy, protože... to očekávám? Buďme na chvíli střízliví... manželství je nádherné, ale manželství
není zahrada Eden, Ráj, kde je jen pohoda a jestli ne, tak jsme si vybrali špatný Eden a
musíme se rozvést a sehnat si jiný. Anebo se do konce života litovat, že jsme si vybrali
špatně.
Manželství je zahrada, která má své krásy, ale
také je zde spousta plevele a roští a starých pařezů. Protože, a to se málo ví, ta zahrada je složená ze dvou hříšných lidí. A právě tím, že se ti
dva vezmou, tak si začnou toho plevele všímat. A
cíl manželství je vzít motyku, lopatu, krumpáč a
společně, z Boží milosti, tu zahradu začít měnit
a starat se o ni. A časem se z toho může začít
stávat občas i ten Eden.
Do jakých pastí je možné spadnout? První je už
právě ono očekávání od instituce jako takové. Přidávám dvě z mnoha. První - můžu
věřit, že ta zahrada má být jen podle mých představ (tzn. manžel/ka a Bůh jsou tady
proto, aby mi v tom pomohli). Nebo můžu mít za to, že já žádný plevel na své straně
nemám (tzn. vše je vina toho druhého a jen on/a se potřebuje měnit).
Lék na to? Nezabývat se tolik sebou, ale hledat, jaké jsou Boží představy („muži milujte své ženy jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni obětoval... a žena ať má
před mužem úctu“ Ef 5,25.33). A ochota zamyslet se i nad sebou a požádat o odpuštění,
a také hledat, kde se já mám měnit, abych se líbil Bohu („řekneme-li, že žádný hřích
nemáme, klameme sami sebe“ 1J 1,8; „Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu
líbili“ 2Kor 5,9).
Problém je, že často zapomínáme, že tady je nějaký Pán zahrady a pořád jen myslíme
na sebe nebo druhého zahradníka. Jenže to pak vede k frustracím, obviňování a rezignaci. Přeji nám Boží milost pro růst v pokoře v jednom z nejkrásnějších a nejtěžších
vztahů, co můžeme mít.
Aleš Navrátil

Oskar a Růžová paní
Nedávno jsme prožili silný zážitek z jednoho představení v divadle Husa na provázku.
Vřele doporučujeme!
Hraje se to 11. 3. 2019, ale vstupenky je potřeba včas zajistit.
Představte si, že píšete dopis Bohu. Potřebujete s ním pořešit nějaké neodkladné
věci. Protože rodiče jsou... no prostě rodiče. A vy nemáte moc času. Protože jste v
nemocnici. Protože leukémie. Protože umíráte. A víte to. A protože je vám deset let a
nikdo s vámi o smrti nemluví. Jediná babi Růža se s vámi baví normálně. Vypráví skvělé
historky a poslouchá, když něco říkáte. A taky naštěstí ví, kde bydlí Bůh.
Ve vynikajícím podání Láryho Hausera a Ivanky Hloužkové prožijete příběh desetiletého Oskara a jeho ošetřovatelky - Růžové paní. Příběh vyprávěný s dětsky odhalujícím
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pohledem na svět, který někdy máme za tak složité místo, že nám v něm podstatné
věci unikají. Příběh, který není ani tak o umírání, jako spíš o životě, o lásce, o naději
a taky o víře.
Rut Rausová

Názor: O starších
I když si vůbec nejsem jistý, jestli někoho zajímají mé názory k této věci, přesto využiju svoji možnost se vyjádřit, neboť si myslím, že je to nutné.
Zdá se mi totiž, že praxe ohledně starších tak, jak je zavedená v Církvi bratrské, je
hluboce nebiblická. Tím myslím to, že se v Bibli nikde nelze dočíst, že by se starší měli
volit na určité předem stanovené období. Není mi jasné, proč v tomto případě se neusiluje o soulad mezi tím, jak je tato praxe popsána v Bibli a pojetím naší Církve a ani
není záměrem mého příspěvku na to přijít. I když se přiznám, že by mě to samozřejmě
zajímalo.
Spíše navrhuju jednu ze dvou věcí, případně obě, tyto věci se totiž vzájemně nevylučují.
1. Ponechat současnou praxi s volenými členy do sborové rady, ale tyto funkcionáře
nenazývat „starší“. (Přičemž je zřejmé, že někteří z nich nebo dokonce i všichni klidně
„starší“ v biblickém slova smyslu být mohou.)
2. Zavést do života Církve bratrské pojem „starší“ podle učení Bible. (To mimo jiného
též znamená doživotně)
Jsem si vědom toho, že obě věci, pokud by se chtělo usilovat o jejich naplnění, budou
běh na dosti dlouhou trať, která vede přes hlasování o těchto věcech na celocírkevním
sněmu, a že není dopředu jasné, jaká bude odezva. Přesto tento první krok do neznáma
činím s vědomím, že je to výraz mé nezadatelné svobody se k této problematice vyjádřit. Ale jestliže se i potom během dalších let v této věci nic nezmění, nebudu se už
tímto stavem cítit vinen, neboť jsem se uspokojil tím, že jsem svůj názor byl schopen
snad smysluplně vyjádřit.
Současně navrhuju, aby se tímto tématem zabývalo nynější staršovstvo, které, i když
je založeno na nebiblických základech, má přesto moji důvěru. (Ano, samozřejmě že si
myslím, že demokracie nemá biblický základ, přičemž zároveň nemám nic proti demokracii, kdo mě zná, tak ví.)
Navrhuju, aby se toto téma, pokud možno, předložilo na nejbližším možném celocírkevním sněmu. Samozřejmě při respektování všech procesů, o kterých nemám v tuto
chvíli žádné ponětí.
V Brně, 20. 1. 2019
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:
• Johna Olšáka (selhává mu zrak), 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.
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.

únor 2019 - strana 8

Oznámení a pozvánky na akce
Příští setkání staršovstva se uskuteční v úterý 19. 2. 2019 v 18:30 na Domečku.
Výjezdní staršovstvo je naplánováno na 22. až 23. února 2019.
1.-3. 3. 2019 Ydykseb7
15.-17. 3. chata s velkou Rybkou
31. 3. Výroční člensé shromáždění
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
*************
Milí přátelé, přijměte prosím pozvání na únorovou večerní bohoslužbu, která se koná
v neděli 3. 2. v podkroví v klubu na Skleněné louce (Kounicova ulice). Začínáme v 19
hodin.
Jedná se o alternativní a nízkoprahovou křesťanskou akci s přesahy do kultury. Charakterem je příhodná i pro pozvání lidí, kteří by na standardní bohoslužbu nepřišli.
Kázání: David Kubíček
Hudba: Tomáš Studený a doprovod (počítám, že do blues)
Nedělní chvilka poezie, jako za stara, znáte z TV (jen o půl hodiny dřív a trochu jinak), možná přijde i literární klaun - tentokrát.
Rádi vás uvidíme. Budeme vděční i za avizování této akce ve vašem okolí. Pohodlně
lze šířit informaci na FB, kde je na to vytvořená událost (díky, Chorche). Stačí kliknout myší a mít u toho palec natočený nahoru, to zvládnete.
https://www.facebook.com/events/2207705456158499/
Ivan

Narozeniny
Zkusíme je oznamovat takto. A kdybyste s tím někdo měli problém, prosím ozvěte se,
pořešíme.
Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života!
Únor
Filip Dolníček, Markéta Fikarová, Anežka Hlavičková, Alena Kubešová, Gisela Kutnohorská, Lada Marie Láznická, Petr Láznický, Veronika Neumanová, Zdena Nováková, Marie
Novotná, Eliška Olšáková ml., Ivan Petlan, Šimon Potužník, Rut Rausová, Tomáš Studený, Martin Tmej, Martin Zobač, Ondřej Zobač
Březen
Aneta Komendová, Josef Kubeš, Lýdie Kubíčková, Vladislava Marvanová, Markéta němcová, Zuzana Němcová, Jitka Vilémová
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Shromáždění

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2.
3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.

J. Kubeš / D. Kubíček + VP
P. Láznický / L. Raus
J. Olšák / J. Kubeš
P. Lukl / D. Kubíček
P. Láznický / L. Raus + 19:00 Skleněnka
bohoslužba
bohoslužba
bohoslužba TeenChallenge

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

