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Měsíčník členů a přátel sboru

Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a já vám odkazuji
království, jako je můj Otec odkázal mně.

Lukáš 22:28-29, B21
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Fotek z letních táborů - Rybky a Hiawatha - jsou spousty. Hromady, stovky. Na přední straně je jedna z nich, z akce pro rodiny Hiawatha. Uvnitř Měsíčníku najdete pár
dalších. A ve sborovém fotoalbu ten zbytek. Kdo nezná odkaz, nechť se zeptá, buď
Petr Vilém (autor a kompilátor alb), nebo barcza vám ho můžou přeposlat.

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) možná 13. října. Uzávěrka pro toto číslo bude 9. října.
Nenechte se odradit, když se dlouho nebude nic dít a nebude přicházet email s výzvou.
Pište, foťte, já (nebo někdo jiný) 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 20. srpna 2019
Návrat k minulému setkání
Povzbuzení: ujištění, že to, co děláme, není marné.
Alfakurzy – zapadly nám, nebo ne? Je potřeba se modlit, připravit v první řadě nás.
Neudělat jenom nějaké drobné úpravy toho, co už děláme? Např. časová nekompatibilita Skleněnky s cílovou skupinou rodin s dětma. Poptat se konkrétních rodin, zda by
pro ně jiný termín byl výrazně lepší.
Nebo povýšit čas, kdy rodiče „odloží“ děti do Rybky a spol., na něco jako „light alfa“.
Nový způsob setkávání – nad konkrétním problémem. Třeba s modlitbou.
Měsíčník
Barcza potřebuje starost o Měsíčník předat. Hledáme člověka.
Hospodářské záležitosti
Anet Komendová zmínila, že její tatínek by mohl pracovat na domečku jako údržbář.
Tento nápad vítáme a dále o něm jednáme.
Návrhy na konkrétní úpravy:
• vydláždění ohniště
• výměna/obnova/oprava sedaček v přízemí domečku - Petr V. s Jitkou navrhnou možnosti
Přijetí do sboru
Lili Kubíčková a Anežka Luklová, 15. září.

zapsal Petr Vilém

Hiawatha 2019
Letní tábor pro rodiny s dětmi se letos opět konal na tradičním místě - tábořiště
Spálená Valcha u Bystřice nad Pernštejnem. Tábora se zúčastnilo 17 rodin a dvě skvělé
kuchařky.
Letošní táborový příběh byl inspirován knihou Stříbrná židle od C. S. Lewise. Dobrodružství se odehrává v zemi Narnii, kde je již mnoho let postrádán princ a následník
trůnu - Rilian. Děti z našeho světa, které se do Narnie dostanou, přijímají od lva Aslana úkol prince hledat a zachránit. Aslan jim dává i jakési znamení, která je mohou
vést, ale pro děti je často těžké je
správně rozpoznat a poslechnout
je. Několikrát je zvábí pohodlnější cesta než ta, kterou by je vedla
znamení. Děti tak putují krajem nebezpečných obrů a pak také temným
podzemím. Cestou je vede sova paní
Perolesklá a bludička pan Čvachetka. S jejich pomocí nakonec prince
naleznou a vysvobodí ze zakletí.
Táborová dobrodružství se držela
této předlohy a naše děti se tak stastrana 3 - září 2019

ly účastníky nebezpečné výpravy. Bojovaly s obry, přemáhaly svou únavu na těžkých
cestách a hledaly odvahu bojovat proti různým překážkám. Navzdory několika špatným
rozhodnutím se jim nakonec podařilo splnit svou misi a prince opravdu zachránit.
Celý příběh tak dětem ukazoval, že pro druhého člověka je někdy potřeba i něco
vydržet, či dokonce vytrpět, a že jednoduché cesty často nevedou k dobrým cílům. Příběhem se také proplétala linka Aslanových znamení, kterými se děti mohly řídit… jako
narážka na moudra, která nám tu už Pán Bůh zanechal.
Kromě těchto plánovaných dobrodružství se účastníci tábora potýkali i s některými
neplánovanými – z nich nejhorší byl virus, který způsobil asi třetině tábora žaludeční
obtíže – někteří tak zažili opravdu těžké chvíle… díky Bohu však tato nepříjemnost neměla dlouhé trvání.
Jako každý rok se i letos na přípravě tábora podílelo několik rodin. Všem jsme jim
velmi vděčni a bylo moc pěkné sledovat, jak se každý chopil své části příběhu jiným
stylem. Velký dík patří také Kubíčkům, kteří se i přes únavu z předchozího tábora s Rybkou zapojili velmi aktivně. Nakonec nesmíme zapomenout poděkovat našim kuchařkám, které se o nás pečlivě staraly.
I letos byla radost na táboře být – kvůli dětským dobrodružstvím, velkým pravdám
vtěleným do jednoduchých příběhů, společné práci se dřevem či v kuchyni, pěkným
vztahům a dobrému společenství.
Díky Bohu za toto vše i za jeho ochranu. Přestože jsme Aslana neviděli, věděli jsme,
že nás provázel na všech našich cestách.
text a foto: John Olšák

Z tábora Rybky

foto dodal: Petr Vilém
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Z tábora Hiawatha

foto:
Petr Vilém a
Monika
Přidalová
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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;
• 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, Jemen...;
• 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 17. 9. 2019 v 18:30 na Domečku.
19. 10. sobotní výlet I. Rybky
1.-3. 11. Chata Hiawatha
10. 11. 17:00 Gospelová bohoslužba v Café Práh
22.-24. 11. chata s Rybkou?
*************

Narozeniny
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Shromáždění

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
15. 9. P. Vilém / D. Kubíček + přijetí Lili a Anežky
do sboru, + VP
22. 9. P. Láznický / D. Kubíček
29. 9. P. Lukl / D. Kubíček
6. 10. bohoslužba + 19:00 Skleněná louka
13. 10. bohoslužba
20. 10. bohoslužba

Pravidelná setkání v týdnu
Středa 16:30 Rybka, III. Rybka, starší Rybka
Čtvrtek 16:30 Pulec, Mladší Rybka
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
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

