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Měsíčník členů a přátel sboru

Abyste se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo 
Boží.

Filipským 1:14, verš sboru pro rok 2020
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Dětská vánoční slavnost - už je to sice pěkných pár týdnů v minulosti, ale stojí za to 
si ji připomenout. Ostatně v tomto vydání Měsíčníku se k ní vrací článek Jitky Sikoro-
vé. Foto na titulní stranu dodal Petr Vilém.

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. února. Uzávěrka pro toto číslo bude 5. února. Ne-
nechte 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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Staršovstvo (Žalm 10:17)
Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ.

Nedělní škola - besídka (Jozue 1:5)
Hospodin řekl: „Nenechám tě klesnout a neopustím tě.“

Pulec (Koloským 2:7)
Pevně se držte víry, znovu a znovu vzdávejte díky.

Rybka (Izajáš 48:17)
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na 

cestu, po níž půjdeš.

Mládež (Žalm 146:2)
Hospodina budu chválit po celý svůj život.

Kociánka (Žalm 79:9)
Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů 

pro své jméno!

Skupinka žen (Římanům 8:8)
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

Anonymní otcové (Matouš 5:8)
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Skleněnka (Zjevení 3:21)
Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s 

Otcem na jeho trůn.

Chválicí skupinky (Marek 12:30)
Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli 

a z celé své síly!

Technika (1. Samuelova 7:3)
Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí.

Měsíčník (Římanům 8:28)
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle 

jeho rozhodnutí.

Občerstvení (Jeremjáš 17:10)
Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, 

podle ovoce jeho skutků.

Verše sboru na rok 2020
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Gospelový sbor (Žalm 95:7)
Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.

Ukulili a další hudební uskupení (Přísloví 10:12)
Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

Rybička (Jóel 2:21)
Jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.

Změny členství
Slávek Elis se dostavil k projednání jeho přijetí za 

člena našeho sboru. Členství vnímá jako projevení 
sounáležitosti s naším sborem.
Staršovstvo s jeho přijetím za člena souhlasí. Při-

jetí bylo naplánováno na 22. 12. 2019

Kázání
Přemýšleli jsme a diskutovali o obsahu našich ká-

zání, resp. nad jejich nutnými a volitelnými slož-
kami.

Jakou roli máme hrát v životech našich lidí
Co bychom my sami jako starší chtěli dělat, ale stejně tak k tomu povzbuzovat ostat-

ní:
Mít starost a zájem
Být k dispozici
Být aktivní a jednat
Lidi někdy pohřebují zvednout. Jsme jim tak blízko, aby se to dělo? Co můžeme udělat 

pro to, abychom byli? Můžeme mít ostych nebo obavu překročit hranice druhého člově-
ka, ale potřebujeme si uvědomit, že to, co nejvíce léčí, je vztah. Když mám hluboký 
vztah, lze otevřít a řešit i těžké věci. Až na konci druhé míle začíná otevřený rozhovor.
Každý máme ve své pomyslné výseči někoho, komu můžeme být bližním. Kdo je v mé 

výseči a jaký je první krok, který bych měl udělat?

Hospodářské záležitosti
Elim Vsetín požádal náš sbor o půjčku potřebnou k rekonstrukci jimi využívaného 

objektu. Jako staršovstvo se kloníme k vyhovění této žádosti. Na výročním členském 
shromáždění chceme podat více informací a pokud možno získat souhlas členů. Připo-
mínáme, že náš sborový dům máme právě díky podobným půjčkám. Základní parametry 
půjčky:
Navrhovaná částka: 300 000 Kč
Předpokládaný termín čerpání: jaro 2020
Předpokládaný termín splacení: konec roku 2021
Zajištění půjčky: Elim má schválený projekt financovaný EU - jakmile bude projekt 

Zápis ze schůze staršovstva 17. prosince 2019



strana 5  - leden 2020

I vzal Samuel jeden kámen a položil jej mezi Mispu a Šén. Dal mu jméno Eben-ezer 
(to je Kámen pomoci) a prohlásil: „Až potud nám Hospodin pomáhal.“ (1S 7,12)

Milé sestry, milí bratři,
chtěl bych využít tohoto období přelomu starého a nového roku ke krátkému oslovení, 

které je inspirováno slovy proroka Samuela. Jeho slova doprovázená položením kame-
ne směřují do minulosti a mají vyjadřovat vděčnost za konkrétní čin, který s Izraelem 
vykonal Pán Bůh. Kámen na rozdíl od dřeva vydrží a nezničí ho počasí. Zřejmě proto 
mělo být připomenutí vděčnosti nejen v tomto konkrétním případě z kamene. Snad i 
proto, že problémem lidu staré, ale i nové smlouvy byla krátká paměť. Zapomínali na 
skutky, které Pán Bůh vykonal. Od toho je totiž už jen malý krok k nevděčnosti… Po-
kusme se proto udělat si na konci roku 2019 malé duchovní cvičení a zcela konkrétně 
pojmenovat pár našich kamenů pomoci, které mají co do činění s našimi sbory, církví, 
rodinami, národem, zdravím a nevím čím ještě. Jistě, nežijeme v dokonalém světě, to 
ale neznamená, že není za co být vděční.
Druhá věc, která je v Samuelově výpovědi inspirující, jsou slova „až doposud nám po-

máhal Hospodin“. Ve slovech „až doposud“ lze slyšet, že se pomoc od Pána Boha nedá 
nabrat do zásoby. V nějaké formě pomoc přijde, ale jak, kdy ani v jaké míře, nevíme. 
Doposud Pán Bůh jednal, každý z nás má v duchu tohoto textu jistě nějaké kameny 
vděčnosti. Zároveň věříme, že bude jednat i nadále, jen nevíme jak. Přesto jdeme 
v důvěře v Jeho pomoc dál, do dalšího roku.
A tak, jako jsme pojmenovali oblasti, za které jsme vděčni, pokusme se pojmenovat 

i oblasti, o kterých víme, že v nich máme v příštím roce něco vykonat, jen se nám do 
nich nechce. Bojíme se jich, vyhýbáme se jim. Právě proto potřebujeme důvěru.
Chtěl bych vám na konci tohoto roku přát srdce překypující vděčností a na začátku 

roku nového odvahu víry.
Za sebe i za celou radu naší církve děkuji, děkujeme za vaši podporu, spolupráci a 

těšíme na společné dobrodružství na Božím díle v roce nadcházejícím.

Váš v Kristu
David Novák

Přání sborům na přelomu roků 2019 a 2020

dokončen, dotační program pokryje náklady a to pak bude použito na splacení půjček. 
Celková cena projektu je cca 11 000 000 Kč.

Návrh na změnu řádu
Náš návrh ohledně možnosti pokračování služby kazatele na sboru i po 17 letech jsme 

nestihli odeslat v daném termínu, takže nebude zařazen na nejbližší konferenci, ale 
může být projednán na příští.

zapsal Petr Vilém
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Nedělní odpoledne 15. 12. 2019 se v Rubínku hemžilo 
natěšenými, nervózními a dychtivými dětmi, samo-
zřejmě rodiči, sourozenci, kamarády a prarodiči. Opět 
se zdálo, že se sem všichni nemohou vejít. Ale jako ka-
ždý rok touto dobou, všichni se sem nějak poskládali, 
i když rozhodně na každého židlička nezbyla. Kdo by 
však trval na sezení, když je potřeba fotit, upravovat 
kostým, povzbudit a pochválit kamarády, jak se jim 
povedlo vystoupení, a občas si něco sladkého z občer-
stvení dát do pusy! I dnes to tu bzučí jako v přeplně-
ném úle, a tak bez mikrofonu není možné (zvlášť těm 

nejmenším) rozumět – ono to i s ním není vždy až tak moc jednoduché :-) 
Rozbouřené očekávání všech dětí uklidňuje David Kubíček, připomíná, proč jsme se tu 

sešli, kdo je v centru dnešní oslavy, a na úvod zpíváme několik koled - nejprve v klasické 
úpravě a pak v hudebním podání mladých hudebníků nejstarší Rybky s jejich dospělými 
kamarády. Pak na scénu přichází Besídka. Nacvičili si oblíbenou písničku Marka Ebena, 
kdy oslík a volek komentují události v Betlémě. Dopro-
vází je na kytaru Petr Láznický, se kterým si děti píseň 
cvičily, a samozřejmě i hudební těleso pod taktovkou Da-
vida Kubíčka, ale zpívat mohou všichni, protože text se 
promítá na stěnu. Po nich se představí Pulec – předškolní 
skupinka, která se schází na domečku každý čtvrtek od 
půl páté. Přilétají raketou, ukazují nám v písničce na 
hudbu Jarka Nohavici, kam všude mají namířeno, a loučí 
se prohlášením Alberta Einsteina: „Fantazie je důleži-
tější než vědění. Vědění je ohraničené. Fantazie pojme 
celý svět“. Pulec je takový „předskokan“ Rybek, které si 
své vystoupení režírovaly samy a vybraly si formu panto-
mimy. Školka Rybička s Tomáškem a jeho ženou Míšou má 
svou oblíbenou scénku o buzení andílků, která je milá a 
dává možnost všem dětem říci krátkou básničku - na nacvičování měli také nejvíce času 
a možností, takže je to nejdelší vystoupení dětí. A opět nechybí vánoční koledy, přáníč-

ka, dárečky, úsměvy a osobní přání, ochutnání dobrot, co 
přinesly ochotné maminky a sestry ze sboru.
To, co mě letos nejvíce oslovilo, bylo uvědomění si toho 

úžasného daru, že děti se vzájemně kamarádí, a to napříč 
věkovými skupinami, napříč organizačními seskupeními i 
rodinami. Trklo mě to do oka, když Ríša Passinger, který 
chodil loni do školky Rybičky a dnes už je z něj hrdý ško-
lák, se vehementně domáhal vystupovat s námi za Besíd-
ku. Jak by mohl chybět, když tu byly děti z jeho Rybky 
a děti z Pulce spolu s tetami, které zná ze setkávání na 
domečku a z táborů už tolik let!

Jitka Sikorová

A zase přišly Vánoce...
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Karlovi bylo dvanáct a chodil teprve do páté třídy. Dvakrát totiž propadl. Byl to takový 
velký, pomalý dobrák, ale mezi dětmi byl oblíbený. Vždycky milý, ochotný a měl usta-
vičně dobrou náladu. Jaksi samo sebou se stal ochráncem nejmenších dětí. Největší 
událostí školního roku bylo jako pokaždé vánoční představení.
Karel toužil hrát pastýře s flétnou, ale paní učitelka mu svěřila důležitější roli - měl 

hrát hostinského. Karel se tak nebude muset učit mnoho textu a svým vzhledem určitě 
dodá odmítnutí noclehu Josefovi a Marii na síle.
Před představením se sál zaplnil rodiči a příbuznými do posledního místečka. Nikdo 

však neprožíval kouzlo Vánoc silněji než Karel. Když nadešla jeho chvíle, Josef zvolna 
kráčel jevištěm a podpíral přitom Marii. Josef zabušil na dřevěné dveře připevněné do 
papírových kulis. Právě na to Karel v roli hostinského čekal.
„Co chcete?“ zeptal se zhurta, jakmile je uviděl.
„Hledáme nocleh.“
„Tak ho hledejte jinde. Hostinec je plný až pod střechu.“ I když Karel stál možná příliš 

nehybně, zněl jeho hlas rozhodně.
„Pane, hledali jsme už všude, ale marně. Máme za sebou dlouhou cestu a jsme k smrti 

unaveni.“
„V hostinci pro vás místo nemám,“ namítl Karel zamračeně.
„Prosím vás, pane hostinský, buďte od té dobroty, moje žena Marie čeká dítě a potře-

buje si někde odpočinout. Určitě pro ni nějaké místo najdete. Už nemůže dál.“
V tento okamžik hostinský poprvé jakoby roztál a pohlédl na Marii. Následovalo dlouhé 

ticho. Dost dlouhé na to, aby to vyvolalo údiv.
„Ne! Jděte pryč!“ šeptala nápověda za kulisami. „Ne,“ opakoval Karel automaticky. 

„Jděte pryč.“
Josef k sobě zarmouceně přitiskl Marii, která mu nešťastně položila hlavu na rameno, 

a odcházeli ze scény. Místo toho, aby hostinský Karel zabouchl dveře, zůstal stát na 
prahu a díval se za vzdalujícím se párem - s otevřenou pusou, tváří zachmuřenou sta-
rostmi a se slzami v očích.
Z ničeho nic se představení zamotalo.
„Josefe, nikam nechoď!“ zvolal Karel. „Vrať se i s Marií ke mně!“ A s širokým úsmě-

vem navrhl: „Můžete přespat v mém pokoji.“
Podle mínění některých ten hlupák Karel celou vánoční hru zkazil. Ale pro jiné, a byla 

jich většina, tohle vánoční představení bylo nejkrásnější ze všech, které v životě viděli.

zaslala Jitka Sikorová, převzato z Průvodce adventem (Pastoreční středisko brněn-
ské diecéze, Petrov 5, 602 00 Brno), autor textu: Bruno Ferrero, Vánoční příběhy pro 

potěchu duše, Portál 2012

Vánoční divadlo
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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;
• aktivity v novém roce;
• 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.
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Oznámení a pozvánky na akce
Příští setkání staršovstva se uskuteční v úterý 14. 1. 2020 v 18:30 na Domečku.

28. 2.-1. 3. Ydykseb, Pustá Rybná

*************
Milí přátelé,
termín letního tábora s Rybkou je stanoven na 2.-14. 8. 2020.
A prosím ještě si napište do diáře termín celooddílové chaty - mladší i starší - Pustá 
Rybná 17.-19. 4. 2020.

David K.
*************

Milí přátelé, spolupracovníci a čtenáři Many,
již několik let vám přinášíme každodenní čtení Bible včetně audio verze formou 
webové aplikace Mana pro tento den na adrese „mana.su-czech.org“.
Zjistili jsme, že Mana umožňuje přístup k Bibli a biblickým úvahám velké skupině ná-
hodných čtenářů, proto jsme se rozhodli zrušit předplatné a jít pouze cestou sponzor-
ství s důvěrou v podporu pravidelných čtenářů a dalších dárců, bez kterých bychom 
Manu vydávat nemohli. Náklady na jednoho pravidelného čtenáře se pohybují kolem 
500,- Kč/rok, ale budeme vděční, pokud nás podpoříte jakoukoli částkou.
Finanční dary určené pro Manu pro tento den posílejte na účet číslo: 
2801494222/2010, připište specifický symbol: 117, do poznámky uveďte jméno a 
příjmení dárce. Na vyžádání vám vydáme potvrzení sponzorského daru k případnému 
odpočtu z daní.
Všem, kteří naši činnost podporujete, velmi děkujeme!

Za SU ČR
Martin Hejl

Narozeniny
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

12. 1. P. Vilém  /  D. Kubíček
19. 1. L. Raus  /  J. Olšák
26. 1. P. Lukl  /  L. Raus
2. 2. J. Kubeš  /  D. Kubíček 
 + 19:00 Skleněná louka
9. 2. bohoslužba
16. 2. bohoslužba
23. 2. 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


