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Měsíčník členů a přátel sboru

Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do 
bran města.

Zjevení 22:14
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Sice nám taky rostou a už pár týdnů kvetou na zahradě, ale nějak nestíhám je vy-
fotit. Tak jsem si musela jednu sněženku na přední stránku zase vypůjčit ze sítě. Ať 
dostojím všem pravidlům, autorem fotky s názvem Galanthus nivalis je:
André Karwath aka Aka [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by

-sa/2.5)]
Krásné jaro vám všem!

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. dubna. Uzávěrka pro toto číslo bude 3. dubna. Ne-
nechte 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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Pozvání na gospelovou bohoslužbu
Jsem křesťankou již 32 let a polovinu této doby vedu smíšený pěvecký sbor Brno 

Gospel Choir.  Založila jsem ho jako misijní projekt s touhou, aby se lidé, ať už zpěváci 
nebo posluchači, mohli skrze gospelové songy setkávat s Bohem. Texty těchto písní jsou 
často chvály, modlitby nebo hovoří o Božích vlastnostech a jeho lásce k nám. 
Sbor má za sebou desítky koncertů po republice včetně účinkování na různých fes-

tivalech, každoročně zpíváme na benefičních koncertech ať už pro hospicy (Rajhrad, 
Brno), domov pro seniory nebo ve prospěch postižených dětí. Loni v září jsme popr-
vé vycestovali do zahraničí a zúčastnili se víkendové gospelové slavnosti v Německu 
(Gospelkirchentag 2018, Karlsruhe).
Přibližně před dvěma lety jsem vnímala určité vedení k tomu, že máme službu sboru 

více propojit se službou církve, konkrétně našeho společenství CB Královopolská. Vý-
sledkem jsou gospelové bohoslužby v Café Práh (pořádáme je od podzimu 2017), letos 
nově zavítáme s částí sboru občas i na bohoslužbu v Rubínku.

Lydie Kubíčková ml. – rozhovor o členství ve sboru
Lydie Kubíčková požádala o vstup do našeho sboru. Staršovstvo vyslechlo slova jejího 

vyznání víry a s členstvím ve sboru bez výhrad souhlasí.

Vizitace
Navrhujeme termín 10.–12. 5. 2019, lépe ale 7.–9. 6. 2019.

Velikonoce
19. 4. Velký Pátek - David navrhuje bohoslužbu pod širým nebem.
21. 4. Neděle Vzkříšení

Volba staršovstva
Staršovstvo navrhuje termín 14. 4. 2019 na květnou neděli. Staršovstvo navrhuje vo-

lební komisi pro volbu staršovstva ve složení: Pepa Kubeš, Gisela Kutnohorská a Petr 
Vilém. Volební komisi musí zvolit členské shromáždění.

zapsal Luboš Raus

Zápis ze schůze staršovstva 19. února 2019
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Evangelium pro všední den, Parabible a Bible21

Ydykseb 7
I koncem letošní zimy proběhla tradiční akce pro tatínky s dětmi s názvem Ydykseb. 

Opět jsme se vydali na úbočí Lysé hory, kde jsme strávili víkend uprostřed přírody, v 
útulné chatě skryté před civilizací. Posádka byla sice trochu méně početná, ale i tak 
nás bylo 13. Nejmenší účastník ještě potřeboval ke spokojenosti plenky, nejstarší děcka 
už trápila puberta. Dohromady jsme sáňkovali, váleli sudy, lezli po sněhu  a ledu kolem 
hučícího potoku a snažili se do něj nespadnout. Společně jsme i vařili a hodovali. Akce 
to byla vydařená, stála nás sice trochu potu a některé účastníky i pár kapek krve, ale 
na chatu Tatranku budeme zase vzpomínat v dobrém. To bytí spolu, bez výrazného vlivu 
civilizace a uprostřed lesů má prostě své kouzlo. K tomu všemu nám David připomínal, 
na čem vlastně v životě záleží (miluj Pána Boha, bližního a sebe), a tak jsme odcházeli 
obohacení i duchovně.

John Olšák

Gospelové bohoslužby jsou zamýšleny jako misijní akce. Ocituji jednoho bratra, který 
mi po návštěvě podzimní bohoslužby napsal, že je to „luxusní prostor pro lidi, aby mohli 
ochutnat“ – společenství, Boží slovo či dotek – dodávám už já.
Chci vás pozvat, povzbudit, poprosit, abyste se do této služby také zapojili. Jak? Způ-

sobů je mnoho – můžete tuto akci propagovat vyvěšením plakátku, přeposláním mailo-
vé pozvánky, sdílením události na fb. Můžete osobně přijít a zadaří-li se, přivést někoho 
s sebou. Můžete se za nás modlit – aby byli účastníci osloveni písněmi i kázáním… Třeba 
vás napadne ještě nějaký jiný způsob. Za jakoukoliv podporu předem děkuji.
Jarní gospelová bohoslužba proběhne v neděli 31. března od 19 hodin v sále Café Práh.

Zuzana Petlanová

Minulý měsíc jsem byla v Café Anděl na prezentaci Parabible autora Alexandra Fleka a 
knihy Evangelium pro všední den od Timothyho Kellera.
Alexandr Flek měl úvod, ve kterém se zaměřil na teologii, význam a obsah knih Timo-

thyho Kellera. Osobně se s ním setkával v různých časových intervalech v USA a přidal i 
několik vtipných historek z těchto společných setkání.
Dalším bodem byly „příběhy“ a ozřejmění procesu překladu Evangelia pro všední den, 

uvedení různých překladatelských „špeků“… (Petra Bauer Horská).
Druhá překladatelka Blažena Kotrsová se zaměřila na proces překladu titulků videa 

s vyučováním Timothyho Kellera (což je mimochodem velice zajímavá, ale složitá prá-
ce) a uvedla krátkou ukázku z tohoto videa.
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Petr Dvořáček (kazatel v Betanii) měl inspirující příspěvek na téma evangelium ve 21. 
stolení, čímž uvedl prezentaci Bible 21 (překlad Alexandr Flek) a Parabible téhož au-
tora.
Posledním bodem byla diskuze všech přítomných s Alexandrem Flekem a překladatel-

kami Petrou Bauer Horskou a Blaženou Kotrsovou.
Video série (8 částí) s vyučováním Timothyho Kellera k příručce Evangelium pro všední 

den je k dispozici na www.vimeo.com/biblion
Gisela Kutnohorská

40 dní s Biblí

Celý studijní ma-
teriál najdete na 
webu: https://portal.
cb.cz/2019-40-dni-s-
bibli
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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, gospelovou bohoslužbu.

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.
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Oznámení a pozvánky na akce
Příští setkání staršovstva se uskuteční v úterý 19. 3. 2019 v 18:30 na Domečku.

15.-17. 3. chata s velkou Rybkou
31. 3. Výroční člensé shromáždění
3.-5. 5. společný víkend na Fryšavě
10.-12. 5. vizitace (anebo 7.-9. 6.)
24.-26. 5. víkendovka Rybka malá i velká
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

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

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!

Březen
Aneta Komendová, Josef Kubeš, Lýdie Kubíčková, Vladislava Marvanová, Markéta Něm-
cová, Zuzana Němcová, Lucie Procházková, Jitka Vilémová

Duben
Dagmar Beranová, Jarmila Dalhaus, Lukáš Daniel, Libuše Dolníčková, Stella Kutnohor-
ská, Eliška Ester Láznická, Aneta Miriam Láznická, Pavel Lukl, Anežka Luklová, Lydie 
Luklová, Eva Matýzková, Eliška Olšáková, Šebastián Sýkora, Heřman Sýkora, Daniel 
Tmej, Zora Tmejová, Michal Turoň, Jindřich Zobač
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

17. 3. P. Láznický  /  J. Olšák
24. 3.  J. Kubeš  /  bohoslužba TeenChallenge
31. 3.  J. Olšák  /  D. Kubíček - výroční členské shro-

máždění
7. 4. bohoslužba + 19:00 Skleněná louka
14. 4.  bohoslužba + 12:00 členské shromáždění - 

volba staršovstva
21. 4. bohoslužba

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


