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Měsíčník členů a přátel sboru

Hospodin přece navěky nezavrhuje. I když zarmoutil, znovu se slituje ve 
veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek.

Pláč 3:31-33
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Na přední straně zase jedna soukromá... Z výletu do Irska, kdyby se někdo chtěl 
inspirovat a navštívit místa, kde lidi uctívali Pána Boha už před tisíci lety.

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) 9. června. Uzávěrka pro toto číslo bude 5. června. 
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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Kluby pro děti

Rozhovory
Staršovstvo hovořilo se sestrou Alenkou Kubešovou o možné budoucí službě pro ženy 

v našem sboru.

Konference CB
Staršovstvo projednalo konferenční návrhy pro celocírkevní konferenci Církve bratr-

ské 2019.

Vizitace našeho sboru
Vizitace našeho sboru proběhne v termínu 7. – 9. 6. 2019. Před vizitací proběhne kon-

trola účetnictví sestrou Boszczykovou.

Sborové aktivity
Pro velkou besídku bude třeba nalézt samostatného vedoucího. Bude svoláno setkání 

učitelů velké besídky, a to v neděli po volbě staršovstva.

Hospodářské záležitosti
Bude třeba zvolit revizory – stávající chtějí rezignovat. U Kubíčků je třeba vymalovat 

a opravit prasklé zdi.
zapsal Luboš Raus

Zápis ze schůze staršovstva 16. dubna 2019

Ráda bych vám napsala něco málo o klubech Pulec a Rybka. Všechny tři naše dcerky 
tam chodí už delší dobu a já jsem zapojená do Pulce. Můžu říct, že tím hodně žijeme, 
máme tam plno kamarádů a bezva vedoucí, kteří jsou pro naše děti vzorem. Asi víte, že 
do klubů chodí děti sborové společně s dětmi ze školky Rybičky (mnohé jsou už školáci). 
Jsem za to moc ráda, naše vztahy jsou bohatší, máme spřátelené rodiny, se kterými se 
i navštěvujeme, a tak nežijeme v bublině (naši kamarádi nejsou jen lidé z naší církve). 
V Pulci převažují děti mimosborové a my vedoucí se netajíme tím, v koho věříme. Sna-
žíme se rozsévat a jednou budeme doufám sklízet.
Když se modlím za blížící se tábory, musím myslet na začátky mé vlastní cesty s Pá-

nem Ježíšem. Jako školačka jsem byla pozvaná do Klubu dobré zprávy. Podobalo se to 
Rybce, děti ze sboru smíchané s dětmi z nevěřících rodin. Tam jsem se začala dozvídat, 
co je v Bibli, a o Pánu Ježíši. Díky klubu jsem začala jezdit na křesťanské tábory. To, 
co jsem zažila na prvních dvou táborech, mě povzbudilo k rozhodnutí dát život Pánu 
Ježíši. Na třetím táboře mě jedna vedoucí pozvala do mládeže a od té doby jsem tam 
začala pravidelně chodit, i když jsem tam byla nejmladší. Teprve po letech jsem se 
dozvěděla, že ta vedoucí se za mě vytrvale modlila!
Tak jsem vás chtěla poprosit o modlitby za děti, které chodí do Pulce a Rybky a taky 

za vedoucí. Modlete se za letní tábory, možná právě tam mnohé děti prožijí něco dů-
ležitého.

Radka Láznická
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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;
• blížící se letní aktivity;
• 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 14. 5. 2019 v 18:30 na Domečku.

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

*************
Moji milí rodičové,
srdečně vás zvu na oslavu dne dětí. Sejdeme se v neděli 2. 6. v 15:00 na domečku - ve 
školce. S sebou něco maloučkého zdravoučkého k zakousnutí.
Moc se těším na toto milé setkání

Lýdie
*************

Rozvíjející se paliativní tým domácího hospice Tabita přijme mezi sebe nové spolupra-
covníky/spolupracovnice:
zdravotní sestry/zdravotního bratra
požadujeme: vzdělání SZŠ (VOŠ, VŠ)
 řidičský průkaz sk.B
 zájem o paliativní péči 
 minimálně 1 rok praxe u lůžka
 ochota se učit nové věci a přemýšlet o práci
 samostatná práce v domácím prostředí u pacientů  
nabízíme: kreativní a samostatnou práci v rozvíjejícím se moderním oboru
 smysluplnou práci přímo v rodinách pacientů
 práci v multidisciplinárním týmu mezi milými lidmi
 flexibilní pracovní doba, nejlépe plný úvazek, možno i částečný nebo DPP
 zaměstnanecké benefity  (stravenky, 3 dny volna na nemoc, 5 týdnů dovolené)
Životopis a motivační dopis prosím zasílejte na mail: markova@hospicbrno.cz
Více info: Alžběta Marková, MAS, vrchní sestra domácího hospice +420 735 755 137

Narozeniny
Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života!

Květen
Iveta Augustýnová, Žofie Augustýnová, Karolína Janoušková, Květoslav Krejčí, Alžběta 
Kubešová, Jindřiška Nešpůrková, Renata Řezníčková, Jana Studená, Barbora Telferová, 
Gavril Telfer, Miriam Turoňová

Červen
Veronika Dolníčková, Lýdie Kubíčková ml., Radka Láznická, Jiří Lukl, Tomáš Marvan, 
Daniela Petlanová, Radka Pospíšilová, Jakub Raus, Martina Sýkorová, Jitka Zobačová
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

19. 5. P. Láznický  /  L. Raus
26. 5. P. Lukl  /  J. Olšák
2. 6. D. Kubíček + VP + 19:00 Skleněná louka
9. 6. D. Kubíček + vizitace
16. 6. J. Olšák
23. 6. J. Kubeš
30. 6. Josef Vávra

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


