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Měsíčník členů a přátel sboru

Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si,
abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu.

Římanům 16:19
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Náměty k modlitbám
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Na titulní stránce se ještě vracíme k létu, konkrétně k táboru pro rodiče s dětmi
Hiawatha. Tento konkrétní snímek poskytl Petr Vilém.
Kdybyste měli fotky ze sborových akcí, o které byste se chtěli podělit (klidně i z
těch všedních - ze shromáždění, ze setkání mládeže nebo Rybky apod.), určitě je
pošlete.

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) 10. listopadu. Uzávěrka pro toto číslo bude 6. listopadu. 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 25. září 2019
Decentralizace
Cítíme potřebu rozdělit zodpovědnosti, omezit koncept „one man show“.
Jaké oblasti práce ve sboru a pro sbor dnes máme?
Sbor + neděle (pravidelná setkání)
• Kázání
• Svátosti
• Besídka
• Skleněnka
• Gospel
• Servis
◦ Varhany
◦ Chvály
◦ Vedení
◦ Technika
◦ Kavárna
Setkání v týdnu
• Rybka 0,1,2,3
• Mládež
• Skupinky
◦ Muži
◦ Ženy
◦ 2 manželské
• Pastorace
• Lesní školka

Akce
• Víkendy
• Dovolená
• Výlety
• Tábory
• Svatby
• Pohřby
Ostatní
• Setkání staršovstva
• Práce na domečku
• Hospodářství
• Matrika
• Měsíčník

Abychom byli kompetentní k rozhodování o sborových záležitostech, musíme být informovaní o dění, potřebách, problémech. Nejde primárně o předání zodpovědností/
služeb jako spíše o vtažení. Lepší než něco dělat do vyčerpání sám, může být pomoci
ostatním, aby našli svoje místo v těle.
Přijetí do sboru
Iva Kakačová, původem z Jimramova, zapojená do Rybky, mládeže, táborů a akcí
mládeže, ve školce.
Tomáš a Zuzka Hotoví původem z Havířova.
zapsal Petr Vilém
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Seznamte se: ThDr. Jiří Lukl
V této rubrice „Seznamte se“ bych Vám chtěla vždy představit člověka, kterého potkáváte na shromážděních a možná i jinde mimo neděli, ale možná o něm spoustu věcí
nevíte.
Naše první setkání na stránkách Měsíčníku bude s někým, kdo sice reprezentuje velmi dobře naše společenství, ale
rozhovor naživo s ním už udělat nemohu.
Odešel loni 17. 8. k našemu nebeskému
otci a nám po něm zůstalo prázdné místo,
především to v srdci. Ale je nutné říci, že
bratr Jiří byl i velice praktický člověk - na
občerstvení nelenil přinést i několik litrů
hroznové šťávy z vlastního vinohradu, po
té se nám také zasteskne… K prvnímu výroční Jirkova odchodu na věčnost jsem v Rubínku udělala takovou mini reportáž a zeptala se pár náhodně vybraných bratří a sester, jak jim bratr Jiří utkvěl v paměti.
Tomáš Urban: „Za těch pár minut co jsi mi dala k přemýšlení, si uvědomuji 3, možná
více věcí, co se mi s Jirkou spojí. Jednak si vzpomínám, jaký byl mladík svým vzezřením, ale i svým duchem i duší, svým kontaktem s lidmi i dětmi, vlastně si nevybavuji
jiného člověka, který by byl takový jako Jirka. Proto mě hrozně zasáhla jeho náhlá
smrt, vím, že jsem si v duchu říkal, že on byl přece takový mladý… S tou mladostí
a s jeho i fyzickou kondicí si vybavuji jeden pobyt na Gruni, může to být tak 10-12
let, každopádně tenkrát hrál tenis s Pepou Kubešem. Snad nebudu Pepovi křivdit, ale
pamatuji si, že mu to tenkrát Jirka natřel. Jirka běhal po tom kurtu neuvěřitelně, a
to mu už tehdy muselo být hodně přes 60 let… A pak si třeba vzpomínám, jak jsme se
bavili o jeho cestách do Izraele, to byla věc, kterou jsem na něm obdivoval, on těch
cest udělal snad 40, ne-li více. A nejezdil tam kvůli sobě, ale všichni, co s ním jeli, tak
líčili, jaký to byl zážitek.“
A ty sám jsi s ním do Izraele nejel? „Bohužel, ne, to mne mrzí. Ale myslím, že je moc
hezké, že při té jeho poslední cestě do Izraele mohla jet s ním jeho vnučka Anežka,
kterou tam pokřtil…“
Lenka Urbanová: „Já si asi nevybavím nějakou konkrétní příhodu, ale to, co bylo pro
Jirku charakteristické, je, že to byl laskavý, přijímající člověk. To považuji za velikou
vzácnost. Bylo na něm vidět, že lidi má opravdu rád a prioritně je nijak neposuzuje,
ale snaží se je poznat. Já se přiznám, když sem někdy přijdu, tak ho tady hledám a pak
si uvědomím, že už tady není. A pak si řeknu: jejda, jak to že už tu není.“
Že nám i po tom roce chybí, nemůžeme si zvyknout, že už tu není... „No pořád.“
Tomáš Urban: „Ještě jsem si vzpomněl, že je teď podzim, a to Jirka nosil hrozny
z vlastního vinohradu, a ty obrazy z vinice jak uměl využít i při kázání. A taky, když
bylo potřeba, tak si sedl za varhany, byť sám přiznával, že mu to už asi ani v semináříjen 2019 - strana 4

ři nijak zvlášť nešlo. Byl pro mě takovým vzorem a motivací, jakým způsobem
(nelehkým) vystudoval teologii, jak si stál za svým slovem, uvědomuji si, jak ta
cesta nebyla lehká, zvlášť v 60. letech. A to jeho vyprávění o setkávání s lidmi z
fabriky, kteří neměli vůbec zájem o Boha, ale Jirka vždycky našel způsob, jak se
jim přiblížit. A v souvislosti s dnešním kázáním (o boháčovi a Lazarovi), tak Jirka
byl člověk bohatý, v tom smyslu, že štědře rozdával na všechny strany.“
Anežko, co děda dělal, když ráno vstal?
Anežka Luklová: „Děda každé ráno, když vstal, tak si udělal vločky s banánem a
hrozny, to si dělal každý den na snídani“
A co ti děda četl za knížky? Vzpomínáš si, co byla ta úplně první?
„To byly určitě nějaké pohádky.“
A co na vinohrad? Tam jste museli chodit povinně, nebo to bylo dobrovolné?
„To bylo dobrovolné, a my jsme s ním chodili rádi.“
A víno z vlastních hroznů si dělal děda sám nebo mu s tím někdo pomáhal?
„Tak různě, něco dělal s taťkou, něco sám a někdy jsme mu s tím pomáhali i
my.“
A vzpomínáš si, co ti děda koupil za dárek k narozeninám nebo k vánocům?
„Děda kupoval knihy, dostala jsem třebas slovník česko-španělský. Ale koupil mi
i to, co jsem si přála.“
Co se ti, Tomáši, vybaví, když na tebe vyhrknu Jirka Lukl, co si vzpomeneš jako
první?
Tomáš Marvan: „Byl to muž plný Izraele. Při každém kázání, nebo i na mládeži
když tam byl hostem, tak předával své zkušenosti a zážitky z pobytů v Izraeli, byl
toho zkrátka plný.“
Několik životopisných údajů o Jirkovi na závěr:
• Narodil se v roce 1939 v Nosislavi
• Se svojí ženou Lýdií má dva syny - Jana a Pavla a sedm vnoučat
• Po ukončení strojní průmyslovky pracoval šest let jako konstruktér v První brněnské strojírně v Brně
• Absolvoval Evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, jeden rok studoval
v Londýně na London School of Theology
• Od roku 1974 byl kazatelem CB, jedenáct let v Rakovníku, z toho rok působil
v Ekumenicko-misijním centru v Berlíně, pak šest let v Olomouci
• V roce 1990 byl představiteli Ekumenické rady církví pověřen obnovou činnosti
České biblické společnosti v Praze, kde působil jako její ředitel do konce roku
2004.
• V rámci svého působení v Praze také vyučoval dvanáct let jednou týdně Novozákonní předměty na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.
• Od roku 2005, už jako důchodce, vypomáhal jako administrátor a kazatel ve
sborech v Letovicích, Brně Betanii a u nás v Brně - Královopolské
Jitka Sikorová, foto: www.dumbible.cz
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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;
• podzimní 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, 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 15. 11. 2019 v 18:30 na Domečku.
13. 10. 15:00 Podzimní slavnost v Rybičce
1.-3. 11. Chata Hiawatha
9. 11. sobotní výlet Rybky 2
10. 11. 17:00 Gospelová bohoslužba v Café Práh
22.-24. 11. chata s Rybkou
*************
Milí přátelé, hledáme pomoc! Některé činnosti je
možno nebo dokonce je potřeba udělat předem
- jako nákup a dovoz materiálu, možno i kopat
díru - třeba kdykoli předtím v týdnu odpoledne.
Zúčastnit se může tedy každý :)
Tak díky za případnou pomoc, budeme vděční.
David K.

V úterý 1. října vpodvečer přišla (jako všechny
naše děti s týdenním zpožděním) na svět
Samantha Paige Telfer. Děkujeme za vaše modlitby, za pár týdnů ji přivedeme mezi vás.
barcza

Narozeniny
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Shromáždění

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
13. 10.
20. 10.
27. 10.
3. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.

J. Kubeš / D. Kubíček + VP
L. Raus / J. Kubeš
P. Láznický / D. Kubíček + VP
J. Kubeš / L. Raus + 19:00 Skleněná louka
P. Láznický / Josef Vávra
bohoslužba
bohoslužba

Pravidelná setkání v týdnu
Středa 16:30 Rybka, III. Rybka, starší Rybka
Středa 19:00 mládež
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
říjen 2019 - strana 8

Kazatel sboru
David Kubíček
david.kubicek@cb.cz
Kontakt na sbor
Královopolská 74
616 00 Brno-Žabovřesky
tel. 511 111 044

