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Měsíčník členů a přátel sboru

Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, 
jsi-li posměvač, sám na to doplatíš.

Přísloví 9:12
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Jaro přišlo i do Brna. A protože sbor momentálně žádné akce nepořádá a opakovat 
fotky z těch starých by mohla být trochu provokace (protože teď sbor žádné akce 
nepořádá), podělím se o jednu pozitivně jarní z procházek s kočárkem kolem Svratky. 
Vyfoceno 1. dubna, v nejtužší karanténě. Jenže s kočárkem prostě člověk ven musí (a 
že jsem tomu byla opravdu ráda...).

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) 7. června. Uzávěrka pro toto číslo bude 3. června. 
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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Zápis ze schůze staršovstva 14. dubna 2020
Co je za námi
Technický způsob realizace online bohoslužeb (zoom meeting) se jeví jako funkční. 

Jsme za něj vděční, dokonce si uvědomujeme některé výhody oproti běžnému setká-
vání (vidíme si do tváří, pro některé je tato forma dostupnější, svoboda anonymity). 
Koncept chval s pestrostí toho, že každá píseň je od jiného hudebního uskupení či jed-
notlivce, se osvědčil. Živá interakce je pro nás cenná.
Větší ostych vnímáme zejména při pokusech o společné modlitby.
Záznam: zveřejňovat budeme pouze audio záznam samotného kázání (na stránkách 

jako doposud)

Náměty na zlepšení a další poznámky:
Technická stránka:
 • pokusit se lépe balancovat hlasitost (chvály versus mluvení, nemáme ovšem 

ambice na „televizní kvalitu“)
 • zvážit hudbu na pozadí resp. úvodní projekci před začátkem bohoslužby
Vedení:
 • nezapomínat na narozeniny
 • obtelefonovat lidi, kteří jsou schopni nahrát písničku ke chvalám a požádat 

je o to
 • obecně vtahovat lidi i do dalších oblastí (delegovat čtení z Bible a třeba i 

slovíčko pro děti)
 • oznamovat možnost svědectví s předstihem
 • sbírka – v rámci oznámení upozornit na možnost přispět na účet, odkázat na 

sekci „kontakt“ našich sborových stránek, kde je uvedeno číslo účtu. To je možné také 
promítnout, ale důležitější je, aby lidi věděli, kde jej najít po skončení.
Celé staršovstvo:
 • povzbudit a jít příkladem např. při modlitbách

Online bohoslužby i po koroně
Pronajímaný prostor hraje proti nám (nemožnost stabilní instalace techniky, interne-

tové připojení mimo naši správu a kontrolu), ale my jsme přesto odhodlaní pokusit se 
o to.

Nájem školka
Souhlasíme s tím, aby školka po dobu nouzového stavu, kdy je zavřená, neplatila zá-

lohy za energie (při vyúčtování by příslušný podíl převzal sbor) a za nájem.

Tábor
Zatím to vypadá, že zotavovací akce povolené budou. S tábory se tedy počítá.

Sborový víkend
V plánovaném termínu zrušeno. Platili jsme zálohu za Medlov. Chtěli bychom se poku-

sit přesunout to na víkend kolem 28. 9.
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Členské shromáždění
Odloženo na neurčito, hlasování o půjčce pro Elim zatím nespěchá.
Jakmile bude scházení dovoleno, chceme členské shromáždění uspořádat.

zapsal Petr Vilém

Klubík Pulec na dálku
V době uzavření škol a zvláště všech dalších 

dětských aktivit, na které jsme byli zvyklí, při-
šel David s nápadem (realizoval ho přes stránky 
Whereby), že nám vlastně nic nebrání scházet se 
na dálku se všemi dětmi a utužovat naše přátel-
ství. Nejprve si takové interaktivní setkání přes 
počítač vyzkoušela Rybka 1, to jsou mladší školní 
děti, jako je u nás ve sboru např. Adámek Ol-
šák nebo Lada Marie Láznická. Pak už jsme se do 
toho vrhli i my s Pulcem, dětmi, které ještě školu 
nenavštěvují (děti od 4 do 6 let). 
První překážkou na cestě komunikace bylo „technické zázemí domácností“. V našem 

případě - aby byly správně zapojené počítače a kamery, tak abychom se nejen viděli, 
ale i dobře slyšeli (ideální jsou sluchátka). Pak jsme se museli naučit, že mluvit může 
současně jenom jeden, jinak se neslyšíme nikdo, a taky, že připraveni na začátek mu-
síme být opravdu od 18 hodin, jinak se program nehne z místa opakováním toho, co 
právě teď děláme. Z 8 dětí, které jsou v současné době přihlášeny do Pulce, se připojí 
obvykle 2-5 dětí. 
A co se dá dělat v takovém „virtuálním Pulci“? Na začátku jsme rádi, když uvidíme 

kamaráda, tetu nebo strejdu, takže si zamáváme a pozdravíme. Dozvíme se, co no-
vého kdo z nás za týden zažil. Řekneme si společně náš pokřik („My jsme holky kluci 
hraví, jít do Pulce to nás baví. Teta strejda na nás mává, zavoláme Pulci sláva!“). Pak 
si zahrajeme slovní hru (např. musíme udělat nějaký posunek, když slyšíme v příběhu 
zvíře, jiný posunek na barvu apod.), něco si vytvoříme nebo namalujeme a zahrajeme 
si ještě pohybovou hru „hlava ramena kolena palce“. Půlhodinka nám společně uteče 
velmi rychle, domluvíme se, co budeme dělat příště, resp. co si máme nachystat na 
příští Pulec, a rozloučíme se.
Zdá se, že to není mnoho, co děláme, ale děti jsou bez svých kamarádů hodně izolo-

vané a pro rodiče zvláště s více dětmi doma, se kterými se musí navíc učit a zvládat i 
všechny ostatní jejich potřeby, je náročné vymýšlet stále nové aktivity co dělat doma. 
Pulec je tedy zpestřením pro celou rodinu  a  alespoň na chvíli se s námi vidí i ostatní 
sourozenci a rodiče.
Samozřejmě se ale těšíme na dobu, kdy budeme zase společně hrát venku hry, zpívat 

písničky a válet sudy po trávě se všemi kamarády. Jestli to bude ještě do konce školního 
roku, nebo až po prázdninách,v této chvíli ale nevíme.

Tety a strejdové z Pulce - Jitka Sikorová, Radka Láznická a Honza Seidl
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Sborový víkend na Medlově a další oznámení
Milí přátelé,
jelikož se nám ze známých důvodů sboro-

vý víkendový pobyt žel ruší, přicházím po 
poradě se staršími s návrhem celou akci 
přesunout na prodloužený víkend  25.-28. 
9. 2020. Z Medlova mám potvrzené, že 
nám v daném rozsahu můžou ubytování 
rezervovat.
Prosím dejte vědět, zda vám to vyhovu-

je nebo rezervaci rušíte. Díky! Doufám, 
že to tentokrát vyjde. Ale vše je v rukou 
Božích...

Rut Rausová

**********
Moji milí rodičové,
ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že epidemie onemocnění covid-19 v Česku ztrácí 

na síle. To podle epidemiologa a vedoucího expertního týmu resortu Rastislava Maďara 
opravňuje k opatrnému optimismu. Ten má i ohledně konání dětských táborů. Podle něj 
je pravděpodobné, že by se mohly za určitých podmínek konat už v červenci.
Samozřejmě je to velice nejisté. Proto mám nové  informace k  platbě.
Po zaplacení plné ceny je možné vrátit platbu v případě, když se tábor nebude konat.
Věřím, že se v létě uvidíme !

Lýdie Kubíčková
další info na: http://cb.cz/brno.kralovopolska/web/rybicka/2020/02/21/letni-pri-

mestske-tabory-s-rybickou/

**********
Všem zájemcům nabízíme zdarma celý loňský ročník Života víry v elektronické a audio 

verzi. Bližší informace na www.zivotviry.cz.
Pozor, nabídka platí pouze do konce května! Dejte o ní prosím včas vědět svým přá-

telům.
Přejeme Vám příjemné počtení!
Za redakci Života víry

Tomáš Coufal, Lucie Vlasáková a Tomáš Dittrich

**********
Všechny vás zdravíme z redakce časopisu BRÁNA,
opět Vám v čase omezení posíláme nejnovější vydání časopisu BRÁNA. Mimo jiné se 

můžete dočíst:
Téma: Křesťan na hraně – mezi fundamentalismem a liberalismem, které napsali Pavel 

Černý, Pavel Hošek, Roman Toušek a David Novák
Rozhovory: „Důležité věci se odehrávají v tichu“ – s Markem Orko Váchou a rozhovor 

„Bible nám neříká, jak nebesa fungují“ s astrofyzikem Jiřím Grygarem.
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Na počátku bylo slovo (Slovíčko pro děti k nedělnímu kázání)

Diskuze: Jak změní covid-19 život církve – s Petrem Rausem, Tiborem Máhrikem a 
s Pavlem Plchotem

Květnové vydání časopisu je k dispozici ke stažení také na této webové adrese: 
https://portal.cb.cz/2020-brana-05-2020

Za redakci všem Vám přejeme Boží požehnání
Bronislav Matulík, Šéfredaktor časopisu BRÁNA

**********
ETS Smart nejen pro mládež
Evangelikální teologický seminář pro vás připravil týdenní on-line sérii meetů nejen 

pro mládež, s nejlepšími vyučujícími na různá témata z jejich oboru.

KDY: 11.-15. 5. (kromě čtvrtka), 30 min, začátky v 16 hodin a 17 hodin

KDO: Jan Hábl, Pavel Raus, Marek Macák, David Novák, Jiří Bukovský, Ester Miffková, 
Pavel Hošek, David Beňa

JAK: Připojte se v příslušný čas přes ZOOM, stačí kliknout na: https://us02web.zoom.
us/j/2456919079

HARMONOGRAM A TÉMATA:
Po 11.5. 16:00 h: Jan Hábl - Udělat správnou věc
Po 11.5. 17:00 h: Pavel Raus - Křesťanství a konflikt
Út 12.5. 16:00 h: Marek Macák - Křesťan a negativní emoce
Út 12.5. 17:00 h: David Novák - Těžké otázky nevěřících
St 13.5. 16:00 h: Jiří Bukovský - Mýty a fakta NZ: Historicita evangelií
St 13.5. 17:00 h: Ester Miffková - Hranice v sociální práci
Pá 15.5. 16:00 h: Pavel Hošek - Duchovní svět a fantazie: C.S Lewis
Pá 15.5. 17:00 h: David Beňa - Proč je tolik výkladů Bible?

Anotace přednášek najdete na webu ETS.
Je to pro každého!

Vždy mi byl milý Jan Amos Komenský. Jako holka jsem si představovala, že jsem jeho 
ženou a jdu s ním všude, kam se poděje, abych ho mohla poslouchat. Dnes, po třiceti 
letech jsem pokornější, nevím, jak bych dokázala unést putování Evropou a proná-
sledování svého muže. Také bych nevěděla, co dělat, když mu dílo shoří. Asi bych si 
musela sednout a chvíli poslouchat, s jakou nadějí přesto přese všechno učí své žáky. 
Všimli jste si, jak se dnes krásně rozléhá každé slovo? Doma každé slovo slyším. Třeba 

děti mají každé svůj pokoj a v něm se dá načerpat veškerá moudrost, co jí lidstvo od 
dob Komenského nabralo. Aby to pochopily i děti, je k tomu potřebí kromě počítačů 
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ještě trpělivé učitele a slovo. Vážně se dá za celý den dozvědět nejen vše o acetylalde-
hydech, císařích habsburské monarchie, ale i nádavkem „prosvištět“ německá slovíčka, 
zahrát si na klarinet a pobavit se o větné skladbě, což mimochodem je i matematika 
názvosloví. Když už mluvíme o matematice, jistě víte, že funkce kosinus je na svém 
definičním oboru funkcí periodickou a sudou. 
Učit se tedy můžeme. A co máme mluvit my sami? Co dělat, když my sami bychom 

chtěli říkat jen samá dobrá slova a třeba nám to nejde? Máme strach, obavy, druzí nás 
zlobí, nevíme, zda vše zvládneme?
Chtěla bych Vám ještě něco říci. V noci jsem poslouchala Winstona Churchila. Z na-

hrávky na cédéčku. Ve své hlavě kombinoval, jak vyhrát nad Hitlerem. Je pověstný 
větou, kterou pronesl po návratu z Mnichovské konference. „Měli jsme možnost volit 
mezi zradou a válkou. Zvolili jsme zradu a budeme mít válku.“ To proto, že se tehdejší 
ministerský předseda nepostavil za malou zemi v Evropě, za naše Československo a 
obětoval ji Hitlerovi, aby si ji připojil k říši. Myslel si bláhově, že to vůdci německého 
národa bude stačit a nebude s ním potřeba vstoupit do války. Nestačilo. Premiér Cham-
berlain se spletl, naštěstí pro Anglii nastoupil na post ministerského předsedy Winston 
Churchill. A vzal věci do svých rukou. A nebyl vždy nejhodnější. Z dopisu, který mu 
psala jeho žena, se dá vyčíst a naučit hodně anglických slov. Pro milovníky angličtiny 
lze přidat k dobrému, třeba overbearing, contemptuous and irascible. Znamenají pa-
novačný, pohrdavý and  vznětlivý. Jeho žena mu psala, aby zlepšil své vztahy ke svým 
kolegům, protože s těmito vlastnostmi a slovy se nedá vyhrát válka. Pěkné slovíčko ur-
banity je výrazem pro zdvořilost a té se Churchil chytil. Ve své hlavě a pak i ve skuteč-
nosti vyhrál válku. Také díky své ženě pochopil, jak slovo, to dobré, které by budovalo, 
může ztrápené lidi povzbudit.
Tak na to mysleme, až bude v naší moci potěšit někoho druhého. Až kamaráda nebo 

maminku s tátou budete chtít oslovit. Můžete je potěšit nebo zranit. A vyřčené slovo se 
ani párem volů zpátky nedostane, jak praví přísloví. Zato s tím dobrým se dají vyhrát 
naše malé i velké války.
Na rozloučenou, protože tak se to sluší, vám přidám jeden verš z Bible. Píše se v Listu 

Jakubově. „Pamatujte si, moji milovaní bratří. Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, 
ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, vždyť hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A 
proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, 
které má moc spasit vaše duše.“ (List Jakubův, 1. kapitola od 19. verše.)
Chtěla bych, abyste si z toho odnesly jeden závěr. Na počátku bylo slovo. Bůh to dobře 

myslel. Může nám přinést to, co nutně potřebujeme. Moudrost, když mu uvěříme, tak i 
spasení. Co nedokáže, to je jednat za nás. Dělejte podle dobrých slov, která slyšíte. A 
svým učitelům, jak pravila moje sestřenka, můžete nachystat koberečky. Po návratu do 
škol jim je položit k nohám. Ať se vám daří 

přeje 
Jitka Zobačová
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Náměty k modlitbám
1) SBOR:

• za naše setkávání a vztahy během koronavirové izolace;
• 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 12. 5. 2020 v 18:30 nejspíš opět 

online.

23. 5. výlet s Rybkou 1???
29.-31. 5. víkendovka s Rybkou 3???
2.-14. 8. Letní tábor s Rybkou???
16.-22. 8. Tábor pro rodiny s dětmi Hiawatha???

Konání nebo nekonání akcí je navázáno na aktuální situaci a vládní nařízení. Prosím 
sledujte sborový web, hromadné emaily, oznámení při bohoslužbách, případně se 
ptejte těch, kdo za akce zodpovídají.

*************
Noc kostelů se bude konat 12. června 2020

Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru bude 
možné přivítat příznivce Noci kostelů v mezích aktuálních opatření. Zveme návštěvní-
ky do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků a inter-
netové sítě.

Zdroj: www.nockostelu.cz a www.cb.cz
 

Narozeniny
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Shromáždění
Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00

17. 5. L. Raus  /  D. Kubíček
24. 5. P. Láznický  /  D. Kubíček
31. 5. bohoslužba
7. 6. bohoslužba
14. 6. bohoslužba
21. 6. bohoslužba

Pravidelná setkání v týdnu

Setkání Rybky a Pulce jsou do odvolání do-
časně 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


