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Měsíčník členů a přátel sboru

Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi 
má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode 
dnů věčnosti.

Micheáš 5:1, B21
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Fotka na přední stránce je tentokrát trochu historická. Název zní „Poutníci vstu-
pující o čase vánočním do Betléma“, pochází někdy z doby mezi lety 1890 a 1923, 
najdete ji v archivu Knihovny Kongresu USA a stáhnete ji (stejně jako já) z Wikimedia 
Commons. 
Krásný advent a požehnané Vánoce!

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) 12. ledna 2020. Uzávěrka pro toto číslo bude 8. ledna 
2020. 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 společen-
ství věřících a v pomoci potřebným.
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Změny členství
Noví členové:
• Anežka Luklová - 15. 9.
• Lydie Kubíčková ml. - 15. 9.
• Iva Kakačová - 17. 11.

Ztráta členů:
• Zuzana Němcová - 15. 11. - převod do CB Pardubice
• Anežka Hlavičková - 26. 11. - ukončujeme členství, protože jsme se sestrou ztratili 

kontakt

Konferenční návrh
Souhlasíme s odesláním návrhu na změnu řádu CB, tak jak byl Johnem Olšákem při-

praven:

Současný záměr řádu i praxi církve, která spočívá v pravidelné rotaci kazatelů na sbo-
rech nechceme nijak zásadně měnit. Chceme však umožnit i tu variantu, kdy jak sbor 
(členské shromáždění), tak i staršovstvo, Rada CB a samotný kazatel jsou toho názoru, 
že má smysl prodloužit mandát kazatele i pro období delší než povoluje současné znění 
řádu. Uznáváme, že tato situace bude spíše výjimečná. Pokud však už nastane, nechce-
me rozbíjet fungující spolupráci jen proto, že to stanoví řád.

Příprava občerstvení ruší při shromážděních
Chceme poděkovat těm, kdo se o občerstvení starají, a požádat je o dodržování „klidu 

konvic“ během shromáždění.

Sborová dovolená a letní aktivity obecně + víkendovky
Sborová dovolená: Nemáme místo. Na Grúni jsme už nebyli schopni se domluvit na 

další rok. Kubešovi navrhují sborovou dovolenou tento rok nepořádat a už se nenabízejí 
k organizaci. Typický problém při organizaci opakující se každý rok: změny v přihláš-
kách do poslední chvíle.

Hiawatha: Děti nám stárnou. Setkání týmu chceme svolat v lednu.

Výjezd staršovstva: Budeme hledat termín k uskutečnění na jaře.

Ydykseb: Zkusit mířit na starší děcka. Možná „Dvourychlostní“ – něco pro menší a 
něco jiného pro větší.

Obecně:
    • U některých aktivit máme pocit, že organizační tým se stává do jisté míry „izo-

lovaným“ spolkem.
    • Rádi bychom vtáhnuli mladé manželské páry do akcí, kterých se neúčastní.

Zápis ze schůze staršovstva 26. listopadu 2019
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Proběhlé akce
Anonymní otcové – první setkání proběhlo, druhé je naplánované na 3. 12.
Gospel – posunutí začátku na 17 hodin se osvědčilo – umožnilo účast rodin s dětmi.

Hospodářské záležitosti
Nájem za služební byt a valorizace platu kazatele - řešíme. Petr Láznický byl pově-

řen zjištěním dalších informací.

KP74 - Předpis plateb záloh za energie pro školku
Staršovstvo schválilo změnu výše plateb záloh za energie pro LMŠ Rybička (Chápadlo 

z.s.) s platností od 1. 1. 2020  na 1.300 Kč měsíčně. Důvod: ke snížení dochází v položce 
za plyn z důvodu vysokých vratek při ročním vyúčtování v předchozích letech.

Žádost o půjčku pro Elim Vsetín 
Byli jsme jako sbor požádáni o bezúročnou půjčku pro Elim Vsetín (na rekonstrukci 

azylového domu). Zjišťujeme další informace a kloníme se k vyhovění žádosti.

Sbírka na Diakonii CB
Sbírka na Diakonii CB konaná v neděli 24. 11. 2019 včetně darů činila 9.000 Kč. Částka 

bude odeslána na účet RCB.

Sbírka na ETS – dar
Staršovstvo schválilo dobrovolnou část daru na ETS v roce 2019 ve výši 7.000 Kč.

Dary na misijní, terapeutické a sociální aktivity v r. 2019
Staršovstvo schválilo následující dary:
    • BTM     5.000 Kč
    • TWR     5.000 Kč
    • NMP, projekt Zdravá mládež   5.000 Kč
    • In-Life – Michálkovi   5.000 Kč
    • Diakonie CB Brno, Kounicova  12.000 Kč

Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2018
Staršovstvo schválilo rozhodnutí o hospodářském výsledku +200.140,71 Kč – takto:
- částku 183.450,71 Kč převést do fondu rozvoje,
- částku 16.600 Kč převést do sociálního fondu (tím dojde k dorovnání fondu na částku 

20.000 Kč).

Pastorace
Máme několik plánovaných svateb, modleme se.

zapsal Petr Vilém
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Milí přátelé, bratři a sestry,
nikdy jsem doposud nepsal pastýřský dopis k žádnému výročí, nicméně v souvislosti 

s třicetiletým výročím pádu komunismu si dovoluji udělat výjimku a pár slov napsat.
Asi všichni známe podobenství o rozsévači. Mám za to, že tento text v určitém smyslu 

nepřímo shrnuje problém svobody. Jak? Boží slovo symbolizované rozsévaným semenem 
nepřinese kýžený užitek u jedněch kvůli pronásledování (Mk 4, 17), u dalších pak kvůli 
časným starostem, vábivosti majetku a chtivosti ostatních věcí (Mk 4, 19). Podobenství 
ukazuje, že jak nedostatek svobody, tak svoboda se mohou stát pastí.
Vzpomínám si, jak na jedné konferenci před mnoha lety probíhala diskuse o časopisu 

Bratrská rodina. Když diskuse gradovala, kdosi řekl následující slova: „Podařilo se nám 
náš časopis uchovat za totality a nemělo by se nám to podařit teď?“ Tenkrát mi něco 
došlo. Onen povzdech vycházel z přesvědčení, že totalita byla horší než období svobo-
dy.
Jenže obě období v sobě nesou potenciál víru zničit. Nakonec vidíme, že největší ero-

ze křesťanství probíhá ve svobodném světě… V totalitě hrozilo, že to, co nesnášíme a 
k čemu jsme byli nedobrovolně nuceni, nás zničí. Ve svobodě hrozí, že to, co milujeme 
a čemu se dobrovolně poddáváme, nás zničí. V totalitě bylo složité dostat se k dobrým 
informacím, ve svobodě se v informacích topíme a těžko si vybíráme ty, které mají 
hodnotu. Jít do církve bylo v totalitě spojeno s rizikem represí, ve svobodě mnozí ne-
chodí, protože mají tisíce jiných možností, kam jít. V totalitě byla pravda potlačována, 
ve svobodě mnozí na její hledání rezignovali. Vidíme, že obě polohy mají svoje výzvy.
Když přemýšlím nad svobodou, vybavuje se mi text ruského autora Dostojevského z 

knihy Bratři Karamazovi. Monolog, který uvedu, se odehrává v Seville v šestnáctém 
století, kdy se církev hrozí dopadu reformace ve Španělsku. Proto přichází inkvizice a 
upaluje kacíře. Jednoho dne se ve městě objeví neznámý člověk, který žehná lidem a 
uzdravuje je. Když vzkřísí děvčátko na cestě ke katedrále, kde mělo být pohřbeno, in-
kvizitor nařizuje jeho zatčení a další den dotyčného vyslýchá. Brzy pozná, že před ním 
stojí Kristus. Inkvizitor mu vyčítá, že „přišel církev rušit.“ Poté mu rozhořčeně říká: 
„Chceš jít do světa s holýma rukama, jen s jakýmsi slibem svobody, který lidé ve své 
prostomyslnosti a vrozené nezřízenosti nemohou ani pochopit, kterého se děsí, neboť 
pro člověka a lidskou společnost nikdy nebylo nic nesnesitelnějšího než svoboda!“ Autor 
v této alegorii geniálně vystihuje paradox svobody, po které mnozí lidé sice touží, ale 
se kterou si časem přestanou vědět rady. V tomto duchu zazní i další inkvizitorova vý-
čitka: „Nebyl jsi to ty, kdo tenkrát řekl: 
Chci vás učinit svobodnými? Ale teď jsi 
viděl ty „svobodné“ lidi. Konečně jsme 
dokonali to dílo ve tvém jménu. Patnáct 
století jsme se soužili s tou svobodou, 
ale teď je to dokončeno a nadobro vy-
řízeno.“
Jako kdyby inkvizitor Kristu říkal: „Pře-

cenil jsi lidi, oni na svobodu nemají, pro-
to jsme jim svobodu sebrali. Tak je to 
pro ně lepší.“ V podobném duchu probí-

Pastýřský dopis Davida Nováka - listopad
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Oznámení a pozvánky na akce
Příští setkání staršovstva se uskuteční v úterý 17. 12. 2019 v 18:30 na Domečku.

15. 12. 16:00 Dětská vánoční slavnost, Rubínek

*************
Čau borci,
na 28. 2.-1. 3. jsem objednal chatu Ydykseb na Pusté Rybné fádrs and čildrn only. 
Vzhledem k tomu, že naše děti stárnou, jsme v drobné diskusi vygenerovali dvourych-
lostní akci. Jde o to, že některé naše děcka jdou do puberty a stavění domečků v lese 
zkrátka už není to, co bývalo.
Čili nám by se docela hodilo udělat něco pro mladší a pro starší zvlášť, k tomu bezpo-
chyby i společné aktivity. 
Je to pokus omyl, ale někdy to vyjde :) Přihláška na webu.

David K.

hal zápas Izraelců na cestě z otroctví do svobody, kdy byla jejich cesta charakterizo-
vána neustálým lamentováním proti Hospodinu a Mojžíšovi a zároveň vzpomínáním na 
zlaté časy v Egyptě, kde sice byli otroky, ale měli hrnce plné jídla. Jinými slovy říkají: 
„Mojžíši, svoboda je fajn, ale ještě nikdo si svobodou nenaplnil žaludek, a proto ji 
vlastně ani tak moc nechceme.“ Jenže Hospodin na rozdíl od inkvizice a mnoha dalších 
organizací či vládců člověku svobodu nikdy nevezme.
Jako národ a jako církev si připomínáme třicet let svobody, zároveň mnozí z nás se 

znepokojením vnímají, že o ni přicházíme. Nikoli tím, že by se za křesťany začaly zaví-
rat brány žalářů, ale hrozí nám, že se staneme otroky výkonnosti, úspěchu, sociálních 
sítí, ale i nejrůznějších polopravd a falešných informací. Že nás, řečeno s Markem, 
„zachvátí časné starosti a vábivost majetku“, nebo že budeme těmi, které inkvizitor 
popisuje jako „věčně se třesoucí strachem.“ A kdo má strach, rád svobodu odevzdá do 
rukou nejrůznějších šarlatánů, kteří přicházejí s rychlými řešeními.
Ukazuje se, že svoboda je náročná. Zároveň by to měla být právě církev, která posky-

tuje prostor svobody, která, pro někoho možná paradoxně, vzniká tam, kde se člověk 
podřizuje Kristu.
Jistě stojí za připomenutí, že jako křesťané v jedné z mála zemí světa máme stále 

přístup do škol, pro víru nejsme pronásledováni, v našem jazyce existují tisíce křes-
ťanských knih, jinými slovy máme svobodu. Není to žádná samozřejmost a nemusí to 
trvat věčně. Proto přemýšlejme nad tím, jak s darovanou svobodou nakládáme. A nejen 
přemýšlejme… ale též konejme.
Vyjádřeme našemu Pánu u příležitosti 17. listopadu vděčnost za politickou svobodu a 

zároveň si položme otázku, zda skutečně jsme svobodní i vnitřně. A dále, jak s nabytou 
svobodou jako sbory a jako jednotlivci nakládáme ve prospěch růstu Božího království.
S vděčností za dar svobody a pocitem zodpovědnosti, jak s ní naložit
Váš v Kristu

David Novák
text a obrázek staženy z www.cb.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, setkání anonymních otců;
• adventní aktivity;
• večerní bohoslužby na Skleněné louce.

3) NEMOCNÉ:
• Johna Olšáka (selhává mu zrak), Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida 

Kubíčka ml., Karla Nováka...
4) POTŘEBNÉ:

• za děti;
• rodiny ve sboru a páry chystající se vstoupit do manželství;
• mládežníky.

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.

Narozeniny
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

15. 12. P. Vilém  /  D. Kubíček + 16:00 dětská vánoční  
 slavnost
22. 12. P. Láznický  /  D. Kubíček + VP
25. 12. 10:00 KP74 Boží hod Vánoční
29. 12. J. Kubeš  /  D. Kubíček
5. 1. 2020 P. Láznický  /  D. Kubíček + VP + 19:00  
 Skleněná louka
12. 1. 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/

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


