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Měsíčník členů a přátel sboru

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z
těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. ... Nedělám to kvůli vám,
praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte zahanbeni a
styďte se za své způsoby, dome izraelský.

Ezechiel 36:26,32, B21
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Na přední stranu jsem tentokrát vybrala aspoň trochu sněhu. Když už ho nemáme za
okny...
Autor: Björn S. [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

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. března. Uzávěrka pro toto číslo bude 4. března.
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 14. ledna 2020
Vize pro tento rok
Při pokusu o (znovu)definování vize pro náš sbor u příležitosti začátku nového roku
jsme došli k tomuto návrhu:
Přejeme si, aby náš sbor plnil především funkci „Duchovního domova“.
Co všechno tím v našem porozumění může být myšleno:
• místo, kde jsem přijímán, živen a kde mohu vyrůst;
• společenství – nejen pro domácí, ale i pro „ty okolo“. Dovnitř i ven;
• místo, kam se mi chce, i když se mi jinam nechce;
• místo, ze kterého mohu odcházet oBohacen.
Prostor pro dalšího sborového zaměstnance
Zvažujeme možnost zaměstnání Rut Rausové jako sborového pracovníka na částečný úvazek. Podrobněji bychom tuto možnost chtěli probrat na členském shromáždění
v březnu.
Víkendové akce
Sborový víkend v květnu: Fryšava obsazená na oba víkendy, Neratov taky. Pepa pověřen pokračováním v hledání.
Na únor (14. 2.) je naplánován společný víkend mladých manželských párů v Bystrém.
Těšíme se z toho a podobné akce vítáme.
Členské shromáždění
Termín členského shromáždění: 29. 3.
Revizní komise: Lenka Urbanová a Blanka Zedníková
Navrhovaný delegát na konferenci (v Brně asi 22.-23. 5.): Pavel Lukl
Očekávaná hlasování: hospodářská zpráva, delegát na konferenci, půjčka pro Elim
Vsetín, Rut jako zaměstnanec sboru?
zapsal Petr Vilém
foto z požehnání Samanthy Telfer poslal Josef Kubeš
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Sborová dovolená
Máš-li zájem strávit se svými bratry a sestrami trochu více času než jen nedělní dopoledne, rezervuj si v práci, škole, v rodině - zkrátka tam, kde to musíš hlásit - týden od
18. 7. 2020. Pojedeme na chatu na hory, takže se můžeš těšit na procházky, večery s
kytarou, u ohně, deskové hry, filmy, ranní modlitby a hlavně hodně Božího požehnání ze
společenství se svou rodinou, do které tě Bůh „narouboval“. Můžeš s sebou vzít kamaráda, sousedku nebo někoho z rodiny, aby také mohl zažít sounáležitost, kterou společně
budujeme a zároveň si ponecháme svobodu pro každého z nás neopakovatelně prožívat
svůj volný čas. Ať jsi dospívající, rodič s dětmi, senior nebo kdokoliv další, neváhej a
napiš předběžný zájem o společnou dovolenou na mail:
jit@sikora.cz
ať vím, kolik by nás zhruba v létě mohlo být,
pro objednávku ubytování. Další podrobnosti se
dozvíš do konce února na stránkách CB Královopolská nebo jako odpověď na mail na uvedenou adresu.
S přáním Božího požehnání
Jitka Sikorová (rovněž autorka fotky z loňské
sborové dovolené na Grúni)

Seznamte se: Jan Olšák
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.
Kým jsem?
Dítětem hodných rodičů, Valachem, hrdým absolventem Masarykovy Univerzity, ale
neúspěšným doktorandem, četařem, nadšeným cestovatelem, lyžařem a cyklistou, slabým hudebníkem, amatérským programátorem, kazatelem-náhradníkem, manželem
skvělé ženy, otcem milých dětí… každá ta nálepka vystihuje nějaký kus či kousek života. Ve všech vidím mnoho Božího požehnání a důvodů k vděčnosti.
Co dělám rád?
Teď v zimě nejraději lyžuju… asi neznám nic, co by se
víc podobalo létání… :-) Také rád čtu (i když v poslední
době méně než dřív)… hlavně historické romány a taky
duchovní literaturu. Moc rád chodím s ženou a dětma
ven do přírody anebo hraju deskové hry. Rád taky zajdu
na naši mládež.
Za co jsem Bohu nejvíce vděčný?
Za to že mě má rád přes všecky moje chyby a zlé věci,
za naději do budoucna, zároveň též za požehnání ve
vztazích – v nejbližší i vzdálenější rodině.
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Místo v Bibli, které ke mně promlouvá
Těch je mnoho… jedno, které mi stále vrtá v hlavě, je
z Matouše 3.15, kdy Jan Křtitel nechce pokřtít Ježíše. Ježíš
chce něco jiného, než od něj Jan čeká… ale nakonec je
tam napsáno: „Tu mu Jan již nebránil.“ Chtěl bych taky ty
své krize a rozpory s Pánem Bohem projít tak, že nakonec
pochopím a svolím k tomu, co chce on.

nemůžu se přestat vracet.

Oblíbené místo
Kromě rodného Valašska a „vyženěného“ Slovácka je to
Maďarsko - zejména jeho západní polovina „Zadunají.“ Ta
malebná krajina mezi Neziderským jezerem a Balatonem,
s vyhaslými sopkami, pečlivě ošetřenými vinicemi, pitoreskními městečky, poklidným venkovem, termálními léčivými prameny a dobrým jídlem mi učarovala už v dětství a

Základní info
- Narozen 1975 na Vsetíně, v Brně od roku 1993 (studium)
- Žena – Eliška, děti – Eliška a Adam
- Zaměstnání – manager v softwarové/telekomunikační firmě Mavenir
- V aktivitách sboru jsem zapojen různě… asi nejnáročnější je příprava kázání… ale
zase jsem rád, že si tak aspoň najdu čas pro zkoumání Bible.
Jitka Sikorová, foto: Petr Vilém (z loňského tábora rodičů s dětmi Hiawatha)
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Pomoc obětem sexuálního zneužívání
Na podzim jsem se na ETF zúčastnila semináře o sexuálním zneužívání a chtěla bych
se s Vámi podělit o několik překvapivých faktů, které na přednáškách zazněly. O sexuálním zneužívání se nehovoří ani nepíše lehce, nicméně informovanost o něm je zásadní
pro schopnost správně zareagovat, když se s ním, respektive s jeho obětí, setkáme.
Seminář uvedl Jan Kylar, sám oběť sexuálního zneužívání knězem, dnes se zabývá
vytvářením účinné pomocné a preventivní sítě proti sexuálnímu zneužívání. Jedním
z důrazů jeho práce je snaha, aby lidé byli více vnímaví, všímaví a přemýšleli, komu
svěřují své děti.
Dalším přednášejícím byl kaplan Marek Drábek, který se aktivně věnuje duchovnímu
doprovázení obětí. Sám u sebe zjistil nedostatečnou citlivost pro signály vysílané obětí.
Říká, že tam, kde nám chybí vědomosti, implantujeme vlastní myšlenky, což může být
minimálně velmi zavádějící. Doplnil si vzdělání na gregoriánské univerzitě v Římě a
dnes se pohlavním zneužíváním zabývá velmi cíleně a oddaně, přednáší, je „ambasadorem“ obětí v obou světech – církevním i sekulárním.
Třetím členem přednášejícího týmu byl JUDr. Daniel Bartoň, Ph.D., který se zabývá
právním zastupováním obětí zneužívání a poskytl nám vhled do svého oboru a nesmírně
komplexní problematiky snahy spravedlivě odsoudit pachatele zneužívání.
Sexuální zneužívání – rámcová definice
Nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti či chování za cílem dosáhnout sexuálního vzrušení (děti vzpomínají, že zaregistrují změnu v očích, že to není
hra).
Jakékoli pohlavní dotýkání, zneužívání, kýmkoli (i bezdotykové formy!).
Chování, při kterém je použit nátlak, síla, hrozba, manipulace, něžností, laskavostí,
odměňování.
Paradoxy v problematice zneužívání
- často vedou k jeho tolerování, přehlížení, nepostřehnutí:
1. v chování obětí – tzv. kontraintuitivní reakce (chování je úplně jiné, než bychom
předpokládali):
- aktivní obrana – většinou se vůbec nebrání (zmrznutí namísto útoku, obrany…)
-> agresoři argumentují tím, že se oběť nebránila;
- bezprostřední vyhledávání pomoci – většinou to neudělají – strach, vyhrožování;
- souvislé vyprávění bez protiřečení – nemají ucelenou vzpomínku (flashbacky – záblesky vzpomínek);
- neochvějnost ve výpovědích během celého procesu – nebývá;
- výrazné symptomy traumatu – většinou se to na dětech nepozná;
- jednoznačně negativní postoj k pachateli – ne, někdy zároveň cítí vděčnost, obdiv;
- oběti naopak dokážou ublížit, „chovat se nesympaticky“;
- vynést určité citlivé informace či zmařit celý proces dokazování zneužívání a následnou žalobu;
- oběť se nevidí jako oběť, ale spíš jako odpad. Něco, co je tu navíc a zbytečně.
2. v chování rodičů
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- očekává se, že rodiče zaujmou ochranný postoj – nebývá to tak;
- připravují děti na nepřátelské neznámé osoby, ale často nebezpečí číhá uvnitř rodiny, církevního společenství, školy, kroužku.
3. v chování agresorů
- agresoři často aktivně dělají a říkají dobré věci, vědí, že pokud chtějí beztrestně dlouhodobě zneužívat děti, musejí si připravit podmínky – zmanipulují široké okolí
předstíráním dobrotivosti, demonstrováním kompetencí k práci s dětmi, mají reputaci
důvěryhodnosti a bezúhonnosti;
- jsou skvělí manipulátoři, podezření s lehkostí dekonstruují;
- všeobecný psychosociální profil neexistuje – je to chování, ne diagnóza – ani testy na
rozpoznání - 64 % příbuzný, 23 % známý, 13 % cizí člověk;
- motivace sexuální, mocenské (obrovsky roste konzumace dětské pornografie).
4. orgánů
- přesto, že je dnes prokázáno, že falešná obvinění představují jednotky procenta, mají svoji rozpoznatelnou strukturu (matka se chce pomstít bývalému manželovi,
přehlížená dívka chlapci, učiteli), některé instance nechtějí tato obvinění řešit, mají
tendenci je bagatelizovat, případu se zbavovat.
Signály, že máme co do činění se zneužívajícím:
- mírné: absence vztahů s vrstevníky, je zaangažovaný v dětských/adolescentních aktivitách, trápí ho nepříjemný pocit, neguje vlastní sexualitu;
- nebezpečné: tráví příliš mnoho času s mladšími (nezletilými), neobvykle je obdarovává, sdílí s nimi tajemství, žádá o přátelství na Facebooku;
- alarmující: nepřehlédnutelné, přímo vypovídající o zneužívání.
Vnitřní dynamiky u agresora po odhalení:
kognitivní zkreslení
- vina, kterou zlehčují: „udělal jsem chybu“;
- hanba, se kterou „nemohou nic udělat“ -> „jsem špatný já sám o sobě“;
- tvrdí, že chtěli rovnocenný vztah (To, že někdo chce vyrovnaný vztah, neznamená,
že takový je.);
obranné mechanizmy - aby s tím oni sami dokázali žít
- racionalizace, popírání;
- vytváří si pocit nároku;
- chybějící empatie a neschopnost vidět bolest v životě oběti.
Faktory ovlivňující negativně dopad traumatu
Patří sem věk, pocit viny za příjemný prožitek v rozporu s vůlí, uchovávání tajemství
pod nátlakem a jeden z nejzávažnějších faktorů – negativní reakce okolí, tedy sekundární viktimizace. Je-li oběť nevyslyšena okolím, ublíží jí to podruhé a hlouběji, její
pocit ohrožení a bezmoci se násobí, stejně jako rozhodnutí, že takovou chybu někomu
se otevřít již neudělá a uzavře se na dlouhou dobu, v extrémních případech až v úrovni
desítek let.
Právě tento moment můžeme ovlivnit. Ve chvíli, kdy oběť najde odvahu a řekne to
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(často k vyjádření přistupuje neuměle, v náznacích nebo agresivně), záleží jak zareagujeme a co jsme schopni či ochotni nabídnout.
Dlouhodobé následky na obětech
Psychická rovina - traumatizovaný pohled na svět a sebe, neurotické problémy, asociativní poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy sebevnímání, výkyvy nálad, sebepoškozování, přesvědčení typu „já jsem ta špína“, deprese, sebevražedné myšlenky,
pokusy a dokonané sebevraždy…
Fyzická rovina - negativní vztah až odpor k vlastnímu tělu, psychosomatické potíže:
alergie, astma, kardiovaskulární a gastroenterální problémy, závislosti, až 2,5x více
operací…
Sociální rovina - agrese/autoagrese, narušená důvěra – problém navázat kvalitní a trvalé vztahy, neschopnost ve vztazích stanovit a udržovat hranice, problém ukončit zneužívající vztahy, ekonomické potíže, hyperaktivita, hyposexualita, hypersexualita...
Spirituální rovina - Bůh jako agresor, problematika panenství, zájmu a péče, odpuštění, poslušnosti, zpovědi, nenávisti – vyhýbání se uvědomění si vlastní hluboké bolesti…
Zvláštní kategorií jsou disociativní poruchy, kdy traumatická událost, jež přesahuje
běžnou lidskou kapacitu pro negativní zkušenost, se zapouzdří a odštěpí od nositele,
původně normální osobnosti (ANP – aparently normal part) do oddělené osobnosti (EP –
emotional part), která není propojena s každodenním životem, slouží víceméně k odložení traumatu. Rozdělení osobnosti je nejen psychické, ale proběhlo i na neuronálních
sítích. Jednotlivé osobnosti o sobě někdy vědí, někdy ne.
V určité chvíli se člověk, jeho ANP, „přepne“ a začne s námi komunikovat v rámci EP
(jednáme s dospělou ženou a najednou se začne chovat jako malá holčička, sundá si
brýle – opravdu je přestane potřebovat!...).
K těmto těžkým poruchám většinou dochází v důsledku těžkého rituálního zneužívání,
které započalo v raném dětství.
Tolik k samotnému tématu zneužívání – pro nastínění, jak nesmírně důležité je zachytit jej co nejdříve a citlivě pomoci oběti se mu postavit a vyrovnat se s dopady a
v neposlední řadě pohnat pachatele k zodpovědnosti (hrozí promlčení a neschopnost
případ vyšetřit pro nedostatečné důkazy).
Přednášející upozorňovali na zásadní důležitost správného postupu, když se oběť rozhodne nahlásit čin – nechodit na místní oddělení, kde hrozí špatná reakce k oběti /
pro nedostatečnou kvalifikaci, specializaci apod.). Je nutné navštívit vhodná speciální
pracoviště při krajských ředitelstvích (doporučen major Jan Machuta z pražského kriminálního úřadu, popřípadě se lze obrátit na jednoho z přednášejících, kontakty uvádím
na konci příspěvku).
Proto prosím, především Ti z Vás, kdo s dětmi pracujete, buďte bdělí a vnímaví. Jsem
si vědoma toho, že je nesmírně složité, až nemožné do situace vstoupit. Při všech uvedených faktech se člověku tají dech, jak je možné takové zlo tak jednoduše zakrývat a
bezostyšně praktikovat v právním státě. Právě taková je, zdá se mi, povaha zla. Tváří
se banálně - nevinně a dotčeně, přiměje nás cítit se provinile a namluví nám, že to
není naše věc. Nevím, jak bych se sama zachovala a nechci rozhodně pořádat hon na
čarodějnice, ale mnozí zneužívaní trpí přímo před očima svých blízkých dlouhé roky a
čekají a doufají, že si někdo něčeho všimne. Jsou jako zakletí do viny, hanby, bezmoci,
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izolace, světa bez radosti a naděje. Myslím, že by mne toto vědomí nenechalo si jen
tak říct, „co když se pletu“. Možná se stačí zeptat, „jak se Ti dnes daří“ nebo „nechceš
si někdy promluvit?“ Pokud tedy je v naší blízkosti dítě, které se najednou izoluje, je
hněvivé, neradostné, zamlklé, agresivní, mějme prosím nadhled a dovolme si projevit
starostlivost namísto taktu a dost silného, byť nevysloveného společenského imperativu nevměšování se. Prostě se dítěte ptejme, s účastí a láskou v očích a s úsměvem na
tváři, a ptejme se znovu a znovu. Zvěme do vztahu, vzájemnosti a bezpečí bez nátlaku,
s otevřenou nabídkou „jsem tady, kdyby sis potřeboval/a“ popovídat“.
Kontakty na přednášející
Daniel Bartoň - barton@etf.cuni.cz
Marek Drábek – strahovacek@gmail.com
Jan Kylar – plastisoltransfer24.com

Jarmila Dalhaus

Odbor pro manželství
a rodinu pořádá Konferenci
na závažné téma
Bc. David Novák M.Th.
Kazatel a předseda Rady Církve bratrské. Po ukončení
teologického studia na ETS dálkově vystudoval Fakultu
humanitních studií a pak International Baptist Seminary,
pod University of Wales. Vyučuje na ETS homiletiku,
misiologii, filozofii a etiku sociální práce.

JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D, LL.M.
Advokát, studoval práva v Praze, Aténách a Cambridge, teologii
v Praze a Paříži. Působí jako samostatný advokát v Praze a jako
odborný asistent na ETF UK. Ve své advokátní a akademické praxi
se zaměřuje na náboženskou svobodu, lidská práva a pomoc
obětem trestné činnosti, zastupoval několik obětí sexuálního
zneužívání v církevním prostředí.

Sexuální
zneužití

Porozumění, prevence a ochrana v církevním
i rodinném kontextu
P. ThLic. Marek František Drábek, DiS.
Kněz, nemocniční kaplan a člen premonstrátského řádu.
Vystudoval KTF UK v Praze a licenciát z pastorální teologie získal
na Mezinárodním institutu pastorální teologie ve zdravotnictví
Camillianum v rámci Lateránské univerzity v Římě.
Absolvoval semestrální kurz ochrany nezletilých před sexuálním
zneužíváním na Papežské Gregoriánské univerzitě.

28. března 2020
10.00 – 16.00 hodin
Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15

Program:
Přihlášky:
do 22. 3. 2020 na adrese:
jana.matulikova@cb.cz
cena: 250 Kč (s obědem)
Platba převodem: č.ú. 2900230978/2010,
v.s. 28032020

9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Registrace
Zahájení a biblický úvod
Evangelikální církev a zneužití autority – Novák
Právní odpovědnost církve a jejích pracovníků
za sexuální delikty – Bartoň
Oběd
Sexuální zneužití, ochrana a prevence – Drábek
Závěr

Typo K_design
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Kapela Efod a její debutové album
Efod je společenství hudebníků z různých koutů České republiky. Od západočeského
kraje zasahuje přes Prahu až k moravské metropoli, snad jen rázovitý region ostravský
zatím zůstává nedotčen, avšak doufáme, že naše hudba bude mít dosah i do těchto
míst. Ani stovky kilometrů a rozdílné nátury nejsou překážkou ve společné práci na
Božím díle, ba naopak jsme si vzájemnou inspirací a povzbuzením.
Mezi muzikanty najdete nadějného teologa (Lukáš Rejman - baskytara, elektrická kytara), dva medicínsky založené klávesisty (Zuzana Rejmanová, Jan Holubec), profesionální matematičku (Šárka Pechancová - housle), budoucí bioinformatičku (Jana Horáčková - zpěv), IT specialistu (Luděk Turzík - akustická kytara), benjamínek naší kapely
jest zatím nevyhraněn, avšak talentem hry na housle je postižen již od raného dětství
(Jáchym Bosman). Korunou naší kapely jest frontmanka a skladatelka Jana Vlčková,
vystudovaná jazykářka, jež oplývá talenty mnoha, avšak dar hudby, smysl pro krásno a
nekonečná trpělivost je to, díky čemuž ansámbl Efod vlastně začal existovat.
Texty našich písní se dotýkají životních slastí a strastí (např. Srdce mé, Krása), oslavy
našeho Pána Boha a krásy Jeho stvoření (např. Sláva Králi nebes i země, Zvony zní),
pozornému posluchači neunikne ani několik zhudebněných biblických textů (např. Ženu
statečnou kdo nalezne, Pevný hrad, Ať Hospodin ti žehná a chrání tě). Autorkou všech
skladeb je již zmíněná frontmanka Janička. Inspirací jest pro ni převážně realita všedního dne, život s Bohem a v neposlední řadě pak Písmo svaté. Výjimku tvoří píseň v jazyce anglickém, Come and Save Us All, pod níž je podepsána Janiččina žačka Emmaculate Auma z domova pro sirotky v Nairobi. Píseň složila ve svých čtrnácti letech, ovšem
kvalita skladby je důkazem, že národ africký má muziku odjakživa v krvi.
V říjnu 2019 jsme s Boží pomocí vydali a „pokřtili“ své první album Jak podivuhodná!
Čítá celkem 14 songů, které se postupně rodily za pomoci skvělých zvukařů, Tomáše
Medka a Michala Kopřivy.
Co říci závěrem? Každý z nás má jinou motivaci, se kterou do tohoto díla šel. Někdo
by rád posunul české chvály na profesionální úroveň, někdo cítí tu milou povinnost
každého hudebníka patřícího Kristu Jemu hrát, jiný rád těší srdce různých generací
hudbou a někdo zase v sobě nemůže ignorovat tu spalující touhu Pána chválit „zvučně a
hlasitě“. Ať tak, či onak, tato hudba vznikla k oslavě Toho, který nás stvořil a bezmezně
nás miluje, Toho, jenž nám dal talent hrát a zpívat, a naší nesmírnou výsadou je tyto
talenty rozvíjet a používat je k Jeho slávě. Celé toto dílo by nebylo možné bez podpory
našich rodin, přátel, známých, modlících se za
nás a podporujících nás ve šťastných i těžkých
chvílích celého procesu, který obnášel mnohá odříkání a útrapy, ale i slzy vděčnosti a dojetí. Věříme, že plody naší práce budou sladké a chutné
nejen pro nás, ale především pro naše posluchače
a že naše album bude požehnáním.
Naše písně s videoklipy najdete na našem Youtube kanále EFOD a celé naše debutové CD si můžete pořídit na e-shopu www.gimel.cz a podpořit
nás tak v naší další tvorbě.
Zuzka Rejmanová, zaslala Jana Horáčková
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40 dní s Biblí: Jeremiáš
Již desátým rokem vás zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a
rozjímání v předvelikonočním čase v rámci akce 40 dní s Biblí. 40 dní s Biblí bude letos
zaměřeno na studium biblické knihy Jeremiáš.
Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 4. března 2020.
Na webu www.cb.cz naleznete jak materiály pro kazatele a vedoucí, tak i materiály
pro účastníky. Přiloženy jsou pouze základní materiály. Doporučujeme, aby jednotlivá
staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek či ostatní celou akci doplnili vlastní fantazií v
rámci specifických podmínek svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály,
celou akci doporučujeme v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou
půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.
Fantazii se meze nekladou!
zdroj: www.cb.cz, úvodní slovo přikládáme
Už podesáté vás v období předvelikonočního postu zveme ke společné četbě Bible
podle materiálů 40 dnů s Biblí. V minulých letech jsme se probírali například Janovým
evangeliem či knihou Skutků, kronikou Ezdráše a Nehemjáše nebo knihami Samuelovými, zastavili jsme se u témat Kristova kříže anebo křtu. Pro letošní ročník 40 dnů jsme
ke studiu vybrali knihu proroka Jeremjáše.
Je to kniha nesnadná, spletitá, rozervaná. Jeremjášovými ústy v ní k Izraeli a k národům (a prorokovi) promlouvá Hospodin: slyšíme tu Boží srdce zlomené staletou nevěrou lidu, bolavé vlastními soudy nad Izraelem, pohnuté smutkem hněvu, ale i nadějí
lásky. A promlouvá v ní - k lidu a národům (ale také ke svému Bohu) – Jeremjáš: prorok,
požívající zvláštní Boží ochrany, a přece stále ohrožený, kazatel oddaný Bohu, a přece
zmítaný protichůdnými emocemi, člověk opojený a zlomený, jak sám říká, „kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“ (Jr 23,9).
Právě ve dnech postu a Velikonoc se dejme také opojit a zlomit tímto starým, ale
stále živým slovem. Vždyť náš svět se příliš nezměnil. A Jeremjášův Bůh se nezměnil!
Tak miloval svět, že pro nás vydal i svého Syna: aby se on, ukřižovaný Ježíš, stal naším
Pánem. A aby nás tudy vtáhl do své lásky a péče, zapojil nás do svého zápasu o svět;
aby nás s sebou vzal na svou cestu. Cesta následování Krista je cestou oběti „kvůli
Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“.
I letos je v těchto materiálech pro jednotlivce a sbory připraven rozpis biblické četby na každý den; denní porce jsou zhruba stejně rozsáhlé. Pro kázající předkládáme
soubor výkladových poznámek k přípravě kázání, stejně jako několik podnětů pro rozhovor ve skupinkách během týdne. Texty kázání vycházejí ze čtení připadajících na
tu kterou neděli. Oddíly ke společnému studiu byly zvoleny tak, aby kopírovaly četbu
příslušného týdne, a aby zároveň ilustrativně představily aspoň některé z ústředních
motivů či textů Jeremjášovy knihy. Uslyšíme Boží hrozby, otázky, přikázání i zaslíbení
pro Izraele a pro národy – je to slovo i pro nás. A budeme svědky Jeremjášových zápasů, nadějí a zklamání; dolehnou k nám jeho modlitby, vyznání a protesty – i my v nich
můžeme Bohu odpovídat. I pro nás – věříme – tluče Boží srdce; i my smíme žít coram
Deo, na Božím srdci: „kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“.
S přáním požehnaných Velikonoc
David Beňa
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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, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla
Nováka...
4) POTŘEBNÉ:
• za děti už narozené i ty teprve očekávané;
• 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 11. 2. 2020 v 18:30 na Domečku.
28. 2.-1. 3. Ydykseb, Pustá Rybná
22. 3. 17:00 Gospelová bohoslužba, Café Práh
17.-19. 4. Chata s Rybkou, Pustá Rybná
2.-14. 8. Letní tábor s Rybkou
16.-22. 8. Tábor pro rodiny s dětmi Hiawatha
*************
Milí přátelé,
mrkněte na stránky naší školky www.rybicka.info . Aktualizovali jsme stránky a jsou
tam myslím zajímavé informace.
S přáním Božího pokoje
David K.
*************
Manželská setkání 2020
Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 4.-11. 7. 2020 týdenní kurz pro manželské
páry, který probíhá v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a prohloubit své manželství a možná se i znovu zamilovat do své vlastní ženy, do svého vlastního muže :-).
Obsahem programu jsou přednášky o manželské komunikaci, krizi, rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb i sexualitě, na ně navazuje
práce v malých skupinkách po 3–4 párech. Volné odpoledne může být příležitostí k poznání krásy Kroměříže a jejích památek. Na závěr je možné obnovit svůj manželský
slib při slavnostní bohoslužbě. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu
a je otevřený všem, kterým takové prostředí není cizí.
Letošní kurz proběhne opět v objektu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.
Více informací o našich akcích a přihlášky najdete na www.setkani.org/manzele nebo
na adrese
Markéta Zelinková, Teyschlova 14, 635 00 Brno, email: kancelar@setkani.org ,
tel: 777 131 575.

Narozeniny
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Shromáždění

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
16. 2.
23. 2.
1. 3.
8. 3.
15. 3.
22. 3.
29. 3.

J. Kubeš / J. Kubeš
L. Raus / Samuel Jan Hejzlar
P. Láznický / L. Raus + 19:00 Skleněná louka
bohoslužba
bohoslužba
bohoslužba
bohoslužba + členské shromáždění

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

