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Měsíčník členů a přátel sboru

Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě 
sůl a žijte spollu v pokoji.

Marek 9:50, B21
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Tátové s děcky na chatě v Beskydech. Tradiční sborová kratochvíle (pro někoho mož-
ná dlouhochvíle :-) ) s názvem Ydykseb. Tentokrát na ni naši muži vyrazili na přelomu 
února a března na Pustou Rybnou. Foto na titulní stránce 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) 12. dubna. Uzávěrka pro toto číslo bude 8. dubna. 
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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Aktuální informace kvůli koronaviru
Milí přátelé,
situace ohledně koronaviru začíná ovlivňovat i naše životy. Na staršovstvu jsme zva-

žovali, zda následující bohoslužby nezrušit. Nakonec jsme se rozhodli, že následující 
nejbližší neděli (15. 3.) rušit nebudeme. Případně se ozveme, pokud se situace nějak 
výrazně zhorší. 

Následující dva týdny ale rušíme setkání Rybky i Pulce z preventivních důvodů.

Prosíme o modlitby
za staršovstvo váš David

Stanovisko Rady Církve bratrské k riziku epidemie
10. 3. 2020

Jako církev jsme součástí světa a vnímáme odpovědnost za svoje jednání, které má 
dopad na naše okolí. Uvědomujeme si, že vývoj případné epidemie se bude podstatným 
způsobem odvíjet od chování nás všech.
V souvislosti s epidemií koronaviru nás Pán Bůh skrze Písmo vybízí, abychom světskou 

vládu brali vážně (1Pt 2,13). Učí nás vnímat znamení posledního času (Mt 24,28–29), ale 
v žádném případě se nenechat svést a zmást (2Te 2,2). Vede nás k přiměřené křesťan-
ské reakci, zvednout hlavy, nepropadat strachu ani zoufalství (Lk 21,28) a být světlem 
a solí světu (Mt 5,13–16).
Tváří v tvář dnešní situaci doporučujeme našim členům a sborům sledovat a respekto-

vat nařízení státní správy i místních samospráv, včetně zákazu veřejných shromáždění. 
Brát vážně svůj zdravotní stav; v případě potíží dýchacích cest, které by mohly být 
indikátorem koronavirové nákazy, řídit se pravidly stanovenými státem.
Naléhavě doporučujeme všem členům, aby se nepodíleli na šíření neověřených a po-

plašných zpráv, zejména takových interpretací koronavirové nákazy, které v ní vidí 
výzvu ke zkratkovému chování; nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným kompli-
kacím.
Velmi doporučujeme pamatovat na nemocné ve svých modlitbách a naléhavě se při-

mlouvat i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh milostivě chránil.

Rada Církve bratrské, dle www.cb.cz

foto: koronavirus COVID-19  
pod elektronovým mikroskopem,  

autor: Felipe Esquivel Reed / CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licen-

ses/by-sa/4.0)
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Zápis ze schůze staršovstva 11. února 2020
Změny v členství
Dana a Pavel Fryšarovi přišli s žádostí o členství. Mají mnoholetou zkušenost ze Slova 

života, kde byli zapojeni do různých služeb.
Jako staršovstvo jednoznačně s vděčností souhlasíme s přijetím. Přijetí bylo napláno-

váno na 8. 3.

Rut Rausová jako sborový zaměstnanec
Svoláváme mimořádné členské shromáždění na 8. 3.

Členské shromáždění
Zaregistrovali jsme požadavek na hlídání dětí při členském shromáždění – aby bylo ne-

jen zajištěno, ale aby bylo i dopředu oznámeno. Potvrzujeme, že se s hlídáním počítá.

Sborový víkend
Pepa zatím v hledání místa nebyl úspěšný, mnoho zařízení je v našem termínu (8.-10. 

5.) už obsazeno. O víkend velmi stojíme – každý nechť zkusí pomoci s hledáním místa, 
jak nejlépe umí.

zapsal Petr Vilém
foto z Ydykseb8: Petr Vilém a Tomáš Ostranský
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Sborový víkend na Medlově
KDY:
Náš oblíbený květnový sborový ví-

kend tzv. ‚pro všechny‘ v prodlouže-
nému víkendu 7.-10. 5. 2020 (čtvrtek 
– neděle).

KDE:
Hotel Medlov (s bungalovy, v nichž 

se netopí, ekonomickými pokoji i lu-
xusními pokoji).
Hotel na Vysočině, ležící na břehu 

stejnojmenného rybníka. Součástí 
hotelu Medlov je rozlehlý hotelový 
park, kde můžete trávit aktivní i pasivní odpočinek. Areál nabízí nadstandardní zázemí 
pro různorodé venkovní aktivity.

CENA ZA UBYTOVÁNÍ:
Turist: dvou, tří, čtyř a pětilůžkové 355 Kč za osobu/noc včetně snídaně. Pokoje „tu-

rist“ jsou umístěny ve vedlejší budově hotelu, která je ale propojena s hlavní budovou 
chodbou. Na pokoji můžete využít umyvadlo, společná sprcha s toaletou se nachází na 
chodbě.
Bungalovy šestilůžkové: 270 Kč za osobu/noc včetně snídaně při obsazenosti 6 osoba-

mi (bez topení)
Bungalovy dvoulůžkové: 345 Kč za osobu/noc včetně snídaně (bez topení)

Hovořili jsme na staršovstvu o tom, že pokud by pro někoho byla cena i tak příliš vy-
soká, můžeme pomoci.
Pokud by někdo chtěl luxusní pokoj, objedná si ho sám (630 Kč za osobu/noc, včetně 

snídaně v třílůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením).

Ubytovací poplatek 21 Kč za osobu starší 18 let za noc. Pronájem  salonku 1500 Kč za 
den, wifi připojení zdarma, parkování zdarma.

JÍDLO
Oběd/večeře formou menu od 170 Kč (polévka, hlavní jídlo, dezert/salát) - na výběru 

jídla se lze dohodnout.

INFORMACE:
Pro jakékoli dotazy volejte Kubešovy, Rut Rausovou 731 421 367 nebo Davida Kubíčka.

Rut Rausová
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Společná dovolená letos proběhne od 18. 7. 
2020 do 25. 7. 2020 v ubytovně  Beskydská 
oáza v Písku u Jablunkova.
Budovy vzdělávacího a rekreačního střediska, 

které byly postaveny na místě bývalé rodinné 
usedlosti, jsou provozovány obecně prospěš-
nou společností. Ta pak spadá pod Slezskou 
církev evangelickou augsburského vyznání - 
SCEAV. Tato církev působí především na území 
Těšínského Slezska v Moravskoslezském kraji. 
Jelikož členy církve jsou lidé české i polské 

národnosti, konají se ve většině kostelů bohoslužby v obou jazycích. Do SCEAV náleží 
22 sborů + kazatelské a misijní stanice. Jako hosty nás také rádi přivítají na své boho-
službě v evangelickém kostele v blízkém Písku u Jablunkova, se kterým Beskydská oáza 
úzce spolupracuje. Pokud bychom chtěli navštívit dřevěný kostelík, museli bychom se 
za ním vypravit na Hrčavu, kam lze dojít po turistických cestách nebo dojet autem.
Středisko nabízí ubytování maximálně 52 hostům. V celém komplexu je k dispozici 

zdarma WIFI připojení k internetu.

Pokoje a sály v hlavní budově:
Hlavní budovu tvoří 1 přízemí a 2 patra. Pokoje jsou prosvětleny velkými okny s nád-

herným výhledem na zalesněné okolí a louky. Každý pokoj má samostatné sociální za-
řízení (kromě jednoho dvoulůžkového ve druhém patře, sociální zařízení je však hned 
vedle na chodbě) a základní hotelové vybavení (tzn. židle, stůl, skříň, noční stolky 
s lampičkami, police na zavazadla, postele se zásuvnými přistýlkami). V apartmánu je 
umístěna malá lednička.
Kapacita hlavní budovy je maximálně 36 osob.
V hlavní budově je také malá odpočinková místnost na prvním patře s pohodlnou se-

dací soupravou a velkou televizí. Na prvním patře se nachází krásná slunečná jídelna/ 
společenský sál s balkónem. Prostorná místnost je zařízená ve venkovském stylu a její 
kapacita je 50 osob. Je vybavena i pro přednášky (projektor, mikrofon, plátno, flip-
chart...).

K dispozici jsou i malé kuchyňky na prvním 
i druhém poschodí (je zde konvice, mikro-
vlnná trouba, dřez a nádobí). V přízemí se 
buduje herna pro malé děti, ta je momen-
tálně ve druhém patře. Součástí herny bude 
velkoplošná obrazovka s možností promítání.

Ubytování ve srubu:
Srub se skládá z přízemí, kde je plně vyba-

vená kuchyň, společenský sál, v suterénu je 
pingpongový stůl a sprchy a wc, v patře je 
pak další koupelna se sprchovacím koutem a 

Sborová dovolená
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2 wc. V patře jsou rovněž i 4 pokoje (dva dvoulůžkové a dva čtyřlůžkové - v každém je 
možnost 1 přistýlky).
Před budovou je velká louka, která je bezpečným místem pro hry a dovádění dětí. 

Na přilehlém pozemku je také možnost stanování. Venkovní posezení nabízí výhled na 
pískoviště a malou trampolínu. Můžeme využit i ohniště pro večerní posezení.
Blízké okolí nabízí cesty lesem na horské chaty Studničný a Gírovou. Nedaleký Buko-

vec nabízí  načnou stezku pro děti i dospělé, kterou mohou absolvovat jak pěší, tak 
cyklisté, tak in-linisti:  http://www.bukovec.cz/pro-turisty/sport-/naucna-in-line-fit-
ness-stezka/
Zajímavým turistickým cílem je hranice tří států – Česka, Slovenska a Polska. „Trojme-

zí“  se nachází na Hrčavě http://www.obechrcava.cz/letni-turistika, kde je i nejmladší 
z beskydských dřevěných kostelíků https://www.beskydy.cz/content/beskydy-historic-
ke-zajimavosti-cirkevni-stavby-sakralni-objekty-dreveny-kostel-sv-cyrila-metodeje-v
-hrcave.aspx
Venkovní bazén je v Jablunkově, kromě koupání nabízí i lanové dráhy: https://www.

beskydy.cz/content/beskydy-plavani-vodni-sporty-koupaliste-ameryka-v-jablunkove.
aspx

Ceník Beskydské oázy pro náš pobyt:
Cena za osobu/noc je 300 Kč
Děti do 2 let zdarma (respektive do 4 let bez nároku na postel)
Děti do 2 s nárokem na postel 150 Kč
Děti od 2 do12 let 200 Kč
Jednorázový poplatek za lůžkoviny + ručníky je 100 Kč za pobyt/osobu.
Poplatek obci činí 20 Kč/dospělou osobu/noc.
Cena srubu je 3000 Kč/ noc pro 1-12 osob, pro každou další osobu platí 100 Kč za 

přistýlku/noc.
Pes 300 Kč

Ceny za jídlo obědy a večeře jsou ve 
třech kategoriích – dle výběru jídla:
kontinentální snídaně 80 Kč
bufetová snídaně 130 Kč
oběd 100 / 120 / 150 Kč  
teplá večeře 130 Kč
dětské porce 70 / 90 / 100 Kč

Písek u Jablunkova, č.p. 107 
Frýdek-Místek 739 84 
+420 734280935  
http://www.beskydskaoaza.cz

Kdo má zájem jet na společnou dovolenou, prosím zašlete mail na adresu:
jit@sikora.cz

Jitka Sikorová
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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;
• jarní a letní akce, které se nezadržitelně blíží;
• večerní bohoslužby na Skleněné louce.

3) NEMOCNÉ:
• Johna Olšáka, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla 

Nováka...
• lidi nakažené koronavirem i lékaře a zdravotníky, kteří se o ně starají.

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 10. 3. 2020 v 18:30 na Domečku.

17.-19. 4. Chata s Rybkou, Pustá Rybná
2.-14. 8. Letní tábor s Rybkou
16.-22. 8. Tábor pro rodiny s dětmi Hiawatha

*************
Zrušená gospelová bohoslužba

Z důvodu karantény a obav pozastavil gospelový sbor dočasně svou činnost. Znamená 
to mimo jiné, že neodehraje plánovanou gospelovou bohoslužbu 22. 3. Akce bude 
snad přesunuta na jiný termín.

Ivan Petlan

*************
Naši milí,
v létě nabízíme v Rybičce letní příměstské tábory pro předškolní děti od 3 let. Denní 
program se odehrává mezi 7.30 -16.30 hod. Příchod dětí je možný do 9.00, v 9.00 za-
číná program. Vyzvedávání dětí probíhá od 16.00 do 16.30 nebo dle potřeby.

Nabízíme následující termíny:
 13.-17. července
 20.-24. července
 24.-28. srpna

Na tématech pracujeme, dodáme brzy. Cena tábora za týden je 2400 Kč a zahrnuje 
program, pomůcky a materiál na tvořivé činnosti,  odpolední svačinku. Obědy k tomu 
za 50 Kč/den. V minulých letech byla také možnost získat příspěvek zdravotní pojiš-
ťovny.

Lýdie K.

Narozeniny
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

15. 3. P. Láznický  /  D. Kubíček
22. 3. P. Vilém  /  J. Kubeš
29. 3. J. Olšák  /  D. Kubíček + VP  
 + členské shromáždění
5. 4. J. Kubeš  /  J. Olšák
10. 4. Velkopáteční bohoslužba na Palackého vrchu
12. 4. L. Raus  /  D. Kubíček - Velikonoční  
 shromáždění + VP

Pravidelná setkání v týdnu

Středa 19:00 mládež

Setkání Rybky a Pulce jsou do konce března 
dočasně pozastavena!

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


