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Měsíčník členů a přátel sboru

Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.
Lukáš 23:43
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A tak si na tu přední stranu pustíme ještě trochu jara, co 
myslíte?
To jsme s naším Gavrilem vyrazili na výlet do údolí Chlébského potoka podívat se 

na bledule. A fakt kvetly! Ale víc než nějaké kytky se mu samozřejmě líbily kamínky, 
které mohl cestou házet do vody. 
Podobnost s námi a Pánem Bohem? Ukazuje nám krásné věci, ale my koukáme na 

kamení? Třeba... Nebo prostě jenom taková jarní epizodka...
Foto: barcza

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)	12. května.	Uzávěrka	pro	toto	číslo	bude	8.	května. 
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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Volba staršovstva
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Modlitební dopis Michálkových

Volba	staršovstva
Dříve	navržený	termín	14.	4.	2019	staršovstvo	přesunuje	na	28.	4.	2019.	Staršovstvo	

navrhuje	volební	komisi	pro	volbu	staršovstva	ve	složení:	Josef	Kubeš,	Gisela	Kutnohor-
ská	a	Petr	Vilém.	Volební	komisi	musí	zvolit	členské	shromáždění,	volba	proběhne	na	
výročním	členském	shromáždění	31.	3.	2019.

Konference	CB
Staršovstvo	navrhuje	jako	delegáty	pro	výroční	konferenci	Církve	bratrské	Davida	a	

Lydií	Kubíčkovy.	Tento	návrh	podléhá	schválení	členským	shromážděním.

Křest
Augustinovi	plánují	křest	na	12.	5.	v	Lechovicích.	Křtít	bude	Marek	Orko	Vácha	spolu	

s	Davidem	Kubíčkem.	Všichni	jsou	zváni.

Vizitace	sboru
Je	odsouhlasen	termín	7.–9.	6.	2019.

zapsal Luboš Raus

Zápis ze schůze staršovstva 19. března 2019
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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,	biblická	setkání;
•	 velikonoční	akce	a	blížící	se	sborový	víkend;
•	 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 16. 4. 2019	v	18:30	na	Domečku.

3.-5. 5.	společný	víkend	na	Fryšavě
24.-26. 5. víkendovka	Rybka	malá	i	velká
7.-9. 6. vizitace
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

*************
Ahoj,
o	velikonočním	pondělí	vyrazíme	vlakem	nebo	auty	na	výlet.	Případné	zájemce	pro-
sím,	aby	se	ozvali.
Cílem	dopolední	procházky	je	zámecký	park	s	případnou	projížďkou	lodí	po	kanále.	V	
případě	zájmu	nebo	špatného	počasí	je	možnost	zhlédnout	některý	prohlídkový	okruh	
zámku,	minaret,	skleník	nebo	muzeum	loutek	s	dětskými	pokoji	princezen	z	Lichten-
štejna.
Tak	se	budu	na	Vás	těšit,	počasí	by	mělo	být	turistické,	odpoledne	už	asi	bude	víc	lidí,	
ale	těm	utečeme	cestou	mezi	poli	a	vodním	kanálem	:-)	Děcka	si	doufám	užijí,	třeba	
uvidíme	i	dravce	z	firmy	Zayferos	v	akci.	Určitě	ale	uvidíme	stopy	po	bobrech	i	po	kor-
moránech.	Samotný	park	má	svou	vlastní	atmosféru	staletími	kultivovaného	prostoru	
-	průhledy,	odrazy	ve	vodě,	exotické	i	domácí	dřeviny...	Určitě	si	vezměte	svačinu	a	
pití,	obleženým	stánkům	se	vyhneme	a	raději	se	posadíme	na	kosenou	louku	(ideálně	
na	pláštěnky	nebo	bundy,	protože	klíšťata	už	budou	vzbuzená)	a	zahrajeme	si	nějakou	
hru	aby	si	nožičky	odpočaly.	Výletu	zdar!

Jitka Sikorová, zkráceno

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!

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

Květen
Iveta	Augustýnová,	Žofie	Augustýnová,	Karolína	Janoušková,	Květoslav	Krejčí,	Alžběta	
Kubešová,	Jindřiška	Nešpůrková,	Renata	Řezníčková,	Jana	Studená,	Barbora	Telferová,	
Gavril	Telfer,	Miriam	Turoňová
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Shromáždění
Rubínek,	Poznaňská	10,	neděle	10:00

19.	4.	 pašije	na	Palackého	vrchu,	10:00,	Velký	pátek
21.	4.	 L.	Raus		/		D.	Kubíček	-	Neděle	vzkříšení
28.	4.		 J.	Olšák		/		D.	Kubíček	-	členské	shromáždění,	
volba staršovstva
5.	5.	 bohoslužba	+	19:00	Skleněná	louka
12.	5.	 bohoslužba
19.	5.	 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
2800242242 / 2010

účet	na	náklady	zaměstnanců	sboru
2101115180	/	2010


