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Měsíčník členů a přátel sboru

Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje
zemi zcela sám, který maří lživá znamení a věštce v blázny obrací, který mudrce
vrhá v zmatek a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho služebník,
a předpověď svých poslů naplní. Izajáš 44:24-26, B21
strana 1 - červenec 2019

Obsah
2
3
3
4
6
7
7
8

Obsah, tiráž
Zápis ze staršovstva (P. Vilém)
Pastýřský list předsedy Rady CB (D. Novák)
Ohlédnutí za aborovou dovolenou na Grúni
Náměty k modlitbám
Oznámení, inzeráty a pozvánky
Narozeniny
Pravidelná setkání, informace o sboru

Na přední stránce tentokrát najdete (stejně jako uvnitř Měsíčníku) malé ohlédnutí
za první z letních sborových akcí - sborovou dovolenou na Grúni. Dřevěný kostelík ve
Starých Hamrech, kde se odehrála nedělní bohoslužba i úterní koncert Preludium pro
duši, 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) 15. září. Uzávěrka pro toto číslo bude 11. září. 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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Zápis ze schůze staršovstva 11. června 2019
Bohoslužby v Rubínku o prázdninách
Během prázdnin budeme chtít Rubínek otevírat v 9:30. V 9:00 je zbytečně brzo s ohledem na omezenější využití a chystání techniky.
Náměty z vizitace – brainstorming především na téma Alfakurzů a evangelizace
- Společenství je klíčovým nástrojem, s větší šancí na úspěch než snaha jednotlivců.
- Mezi našimi přáteli vnímáme např. rozbité rodiny, kvanta problémů s normálním
životem.
Obrácením se všechny problémy neřeší. Potřebují pomoct prakticky. „Neléčí technika,
ale vztah“.
- Vize růstu – je užitečné si ji připomínat (znovuuvědomovat).
- Obrácení je důležité pro to, aby člověk začal chtít chodit mezi jiné věřící, bez něj
zůstává na povrchu. Impulzem může být to, že mi někdo věnuje čas.
- Nemáme začít sklízet? To ale znamená začít dělat něco jiného než hnojit.
- Neměřme vztahy jejich „evangelizační potentností“.
- Služba a rodina (být v tom společně) – doporučená a osvědčená kombinace.
zapsal Petr Vilém

Pastýřský dopis předsedy Rady CB
Milé sestry, milí bratři,
srdečně vás zdravím na konci dalšího školního roku. Jakkoli existuje rok církevní, kalendářní, na sborech je důležitý i rok školní. Mnozí uvítají, že na dva měsíce se zvolní
pravidelné aktivity našich sborů a že budeme mít čas nabrat sil do dalšího školního
roku. Chtěl bych v tomto dopise poděkovat všem, kteří se v tomto školním roce podíleli na práci Božího království, a to jak na sborech, tak i mimo „půdorys církve“. Jsem
si moc dobře vědom, že se nejedná o nic samozřejmého, že mnozí nasazují do služby
Pánu mnoho energie v podobě času, peněz, emocí atd. Díky, že se necháváte Pánem
církve používat, a vězte, že vaše práce není marná! Někdy ovoce vidíme hned, někdy
nikoli, ale nakonec Pán si váží nikoli úspěchů, ale věrnosti.
Chtěl bych ale zmínit ještě jednu věc. Prázdniny jsou časem odpočinku. V našich kruzích a asi i době, kdy se klade obrovský důraz na výkon, slovo odpočinek zní skoro jako
lenost. Jenže odpočinul i Bůh…
Několikrát jsem slyšel obhajovat příkaz k svěcení sedmého dne a rady k odpočinutí
zhruba takto: Člověk má odpočívat proto, aby podával ještě lepší výkon. Zmínka o odpočinku je v Bibli proto, abychom byli ještě výkonnější, protože unavený člověk toho
tolik nestihne.
Jenže když Bůh tvořil vesmír a pak odpočinul, jistě to nebylo proto, že se unavil.
Nechci se pouštět do spekulací, zda se Bůh může unavit, nicméně si myslím, že důvod
toho, že Hospodin odpočinul, nebyla únava ani touha podávat ještě lepší výkon. Co
tedy byl smysl Hospodinova odpočinutí?
Na konci první zprávy o stvoření je 4x záznam, že Hospodin „dokončil“ nebo „přestal
konat“. Toto připomíná poslední slova Pána Ježíše Krista na kříži, kde Ježíš říká, je
dokonáno. Jinými slovy – co jsem měl dokonat, dokonal jsem. Stvoření před prvním
hříchem bylo dokonalé, přesto jistě vždy bylo možné něco přidat. Vesmír mohl být trostrana 3 - červenec 2019

chu větší nebo mohlo existovat více zvířat. Ježíš mohl uzdravit více lidí. Jenže v určité
chvíli Hospodin řekne, dokončil jsem. V určité chvíli Kristus řekne, je dokonáno. Na
rozdíl od Boha Otce a Syna nejsme schopni dílo dovést do dokonalosti, nicméně slova
„dokončil jsem“ ukazují v kontextu odpočinutí na důležitý princip. Konkrétně na schopnost dokázat někdy to či ono prohlásit za dokončené a poté se zastavit a odpočinout.
Myslím, že toto je úžasná zpráva pro perfekcionisty, workoholiky nebo lidi s mesiášským
komplexem. Ona zpráva zní, že vždy jde to či ono udělat lépe, více, dokonaleji. Ano
lze, ale existuje i hranice, kdy je třeba se zastavit!
V kontextu dovolené (ale i sedmého dne) to znamená říci si dost, poodstoupím od
své práce. Znamená to dokázat čas od času přehlédnout svůj život, to, co zde tvoříme, a důvěřovat, že když chvíli nebudeme pracovat, svět se nezhroutí. Volné dny jsou
výzvou, abychom nahlédli na to, co jsme dokončili nebo na čem pracujeme, i výzvou
k vděčnosti za to, co jsme brali z Božích rukou.
Jedna z oblastí, ze které jako lidé odvozujeme svoji hodnotu, je práce a s ní související úspěch a výkon. Jenže naše hodnota by měla vycházet z jiných kořenů, než je
práce a to, co jsem skrze práci dokázal. Pochopitelně toto je důležité, ale nemá to být
nejdůležitější. Moje hodnota by měla mít zdroj v Bohu, nikoli v tom, že jsem lepší než
druzí, že jsem toho dokázal víc…
Jedno ze zdůvodnění sedmého dne v Desateru pochází nikoli z Genesis, ale z Egypta.
Hospodin připomíná, že v Egyptě jste byli otroci. Byli jste otroci nejen faraona, ale byli
jste otroci i práce. Museli jste dřít stále, neměli jste žádný odpočinek. Když nad tím
přemýšlím, pak se někdy náš život moc neliší od života otroků, kdy místo faraona nastupuje zaměstnavatel, někdy pocit zodpovědnosti a někdy prostě neschopnost odpočívat.
Najednou ale čteme Desatero a skvělou zvěst: Je možné se zastavit, je potřeba odpočinout. Kdo se nedokáže zastavit, připomíná otroka.
Přál bych nám, abychom si našli čas spočinout, nabrat sil a na konci dovolených nebýt
výkonnější, ale vděčnější a oddanější svému Pánu.
V Kristu
David Novák

Ze sborové dovolené na Grúni

chata sv. Josefa, foto: Jitka Sikorová
výhled z procházky, foto: Maňáskovi
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pohled na sjezdovku na Bílé (Jitka S.), orchidej (Alena K.), focení orchidejí (Jitka S.)

procházka kolem přehrady Šance (vlevo Maňáskovi, vpravo Jitka S.)

procházka kolem přehrady Šance (Maňáskovi)
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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;
• schopnost přivádět naše známé a přátele ke Kristu.
2) AKCE SBORU:
• nedělní bohoslužby, modlitební setkání, kluby Rybka a Pulec, mládež, domácí
skupinky, biblická setkání;
• letní aktivity i nový školní rok;
• 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.
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Oznámení a pozvánky na akce
Příští setkání staršovstva se uskuteční v úterý 23. 7. 2019 v 18:30 na Domečku.
13.-20. 7. 2019 English Camp
28. 7.-9. 8. 2019 Tábor Rybky
11.-17. 8. 2019 Tábor Hiawatha
*************
Milí přátelé,
moc bychom ocenili pomoc s úklidem a vylepšením některých věcí na domečku.
V mailu vám k tomu přišla tabulka. Najdete tam co a jak. A jestli máte chuť a čas,
budeme velmi vděční.
Tabulka se bude pravděpodobně postupně zaplňovat i novými věcmi i lidmi, tak prosím mrkněte tam i častěji.
Školka bude jako každoročně uklízet a připravovat domeček na příští rok, nicméně je
potřeba říci, že spousta aktivit je sborových a každá pomoc bude dobrá.
Rádi bychom většinu věcí udělali před koncem prázdnin.
S díky a přáním Božího pokoje

Váš David

Narozeniny
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Shromáždění

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
21. 7.
28. 7.
4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
1. 9.

D. Kubíček
J. Kubeš
J. Kubeš / J. Olšák
L. Raus
D. Kubíček + VP
D. Kubíček
bohoslužba

Pravidelná setkání v týdnu
Pravidelné akce se konají ve sborovém domě
v Královopolské 74 pouze během školního
roku! O prázdninách odpočíváme :-)

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
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

