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Měsíčník členů a přátel sboru

Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo
procházejí zkouškami.

Židům 2:18, B21
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Zápis ze staršovstva (P. Vilém)
Seznamte se: Petr Láznický (J. Sikorová)
Pro úsměv
Náměty k modlitbám
Oznámení, inzeráty a pozvánky
Narozeniny
Pravidelná setkání, informace o sboru

Rodiče s dětmi vyrazili na víkendovku. Na chatu Hiawatha zamířili první listopadový
víkend do Pusté Rybné. Fotek je na webu hromada, jednu pro ukázku máme na první
stránce. Zaslal Petr Vilém a on vám určitě taky pošle link na ostatní, pokud budete
mít zájem.

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) 8. prosince. Uzávěrka pro toto číslo bude 4. prosince.
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 15. října 2019
Kázání
Zabývali jsme se otázkou, zda/jak moc chceme na setkání staršovstva řešit obsah kázání. Zda stojíme o společné hledání témat, zda bychom chtěli mít tematické seriály/
cykly/pásma. Možná jsme v nebezpečí, že některá témata vynecháváme. Kázání je
z pohledu celého společenství významný nástroj a přitom se o něm (na staršovstvu) až
tak často nebavíme. Jaká je vůbec teologie našich kázání?
• Typická témata, která jsou dle našeho názoru v kázáních dobře pokrytá:
◦ Hlavní důraz na spasitelnou oběť JK
◦ Milost
◦ Odpuštění
◦ „I když je to těžké, tak to není špatně“
◦ Bůh nás má rád
◦ Výklad textu
• Témata, u kterých si nejsme jisti, jestli máme dostatečně pokrytá (možná bychom
si přáli více):
◦ Posvěcení a velké poslání
• O čem nekážeme až tak moc:
◦ Konec světa
◦ Náročnost (napomínání, „praktično“)
◦ Desátky
Nechceme, aby příliš důrazu na milost přivedlo posluchače k pohodlné pasivitě. Chceme vyváženost a pestrost. Definovat si témata zřejmě není náš styl a tomuto trendu
pravděpodobně zůstaneme věrní.
Pastorace
Rodiny ve sboru prožívající různá trápení.
Mládežníci – modleme se za ně.
Udělejme pilotní díl setkání Anonymních otců 5. 11. v 19:00 na domečku.
Hospodářské záležitosti
Pohovky na domečku – chceme doplnit (navýšit sedací kapacitu).
CB síť – měla by být využívána pouze členy, máme nějaká čísla k revizi.
Konference CB
Konference se koná 23. 11. v Českém Těšíně. Náš sbor má tentokrát zastupovat „nekazatel“. Tohoto úkolu se tentokrát zhostí Pavel Lukl.
zapsal Petr Vilém
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Seznamte se: Petr Láznický
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Pro úsměv

zdroj: vlevo: www.kreslenyvtip.cz
vpravo:www.buh-krestanstvi.cz
strana 5 - listopad 2019

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;
• rodiny ve sboru;
• mládežníky;
• 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 12. 11. 2019 v 18:30 na Domečku.
9. 11. sobotní výlet Rybky 2
10. 11. 17:00 Gospelová bohoslužba v Café Práh
22.-24. 11. chata s Rybkou
15. 12. 16:00 Dětská vánoční slavnost, Rubínek
*************

Narozeniny
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Shromáždění

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
10. 11.
17. 11.
24. 11.
1. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.

P. Láznický / Josef Vávra
J. Kubeš / D. Kubíček + VP
P. Láznický / J. Olšák - neděle diakonie
P. Lukl / L. Raus
bohoslužba
bohoslužba
bohoslužba

Pravidelná setkání v týdnu
Středa 16:30 II. Rybka, III. Rybka
Středa 19:00 mládež
Čtvrtek 16:30 Pulec, I. 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

