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Měsíčník členů a přátel sboru

„Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám 
ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude 
znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“

Lukáš 2:10-12, B21
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Na přední straně jedna vzpomínka na dobu, kdy jsme mohli být spolu, chodit po 
horách a usmívat se do objektivu bez roušek. Foto nazvané „Cyril, Metoděj a jejich 
učedníci“ poslala Jitka Zobačová, její článek ze sborové dovolené, kde fotka vznikla, 
najdete o pár stránek hlouběji v Měsíčníku.
Požehnané Vánoce a hodně zdraví vám všem!

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. února 2021. Uzávěrka pro toto číslo bude 3. února 
2021. 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 setkání staršovstva 24. listopadu 2020
Dary na misijní, terapeutické a sociální aktivity v r. 2020
Staršovstvo schválilo následující dary:
    • BTM    5.500 Kč
    • TWR    5.500 Kč
    • NMP, projekt Zdravá mládež 5.000 Kč
    • In-Life – Michálkovi  5.000 Kč
    • Diakonie CB Brno, Kounicova 20.000 Kč

Systematické vyučování dětí
Děti z Rybky aktuálně čtou Matoušovo evangelium. Některé děti jsou v tom samostat-

né, a to je povzbuzující.

Sborový víkend
Hledáme vhodné místo. Návrhy (možno směřovat na Rut) vítáme.

Sborová vycházka
Téma bylo nahozeno na shromáždění. Zájemci se ozvali zatím 2. Nechceme tuto my-

šlenku nechat zapadnout.

Hiawatha
Tábor zůstává dvoutýdenní, takže je prostor pro Hiawathu. Musíme svolat poradu na 

toto téma.

Vánoční bohoslužby
Pokud se situace výrazně nezlepší, nemůžeme počítat s hromadnými setkáními. Na-

plánujeme spíš na příštím staršovstvu, do kterého se situace jistě změní.
zapsal Petr Vilém

Modlitební dopis Michálkových



prosinec 2020 - strana 4

Proběhla letos v Beskydech, v moc hezké krajině u Jablunkova. Byla plná výletů, pře-
devším na jedno z dostupných míst na vrcholové trasy. Nechyběl koncert violoncellisty 
Jana Škrdlíka, který byl tradičně velmi krásný. Přiměl i jedince, kteří holdují mate-
matice, aby po jeho přednášce strávili dlouhou hodinu nad Fourierovou transformací 
a ověřováním teorie, jak vzniká tón. Já jsem zase ocenila Janovo trpělivé cvičení po 
celý příští den, které se neslo celou budovou a naplňovalo mne nadějí. Mrzelo mě, 
že kvůli zamezení šíření epidemie se zrušila nedělní bohoslužba a zmiňovaný koncert 
pro veřejnost v blízkém Písku u Jablunkoa, neuskutečnila se ani návštěva muzea Bible 
v Jablunkově. Kam jsme se mohli podívat, bylo Trojmezí a Hrčava – nejvýchodněji po-

ložená obec a místní kostelíček i s přívětivým panem 
průvodcem. Sypal informace o stavbě kostela a pře-
devším o místních řezbářích z rukávu. Že si po návra-
tu část návštěvníků zatoužila podobné skvosty, které 
viděla v kostele, vyřezat vlastní rukou, je samozřej-
mé. Každý den jsme mohli projít s Jitkou Sikorovou 
a dalšími kus místní přívětivé krajiny. Po večerech 
jsme pozorovali planety i mlhavě viditelnou kometu. 
Až příště přiletí, ach pýcho marnivá…
Vážila jsem si možnosti být s druhými a snažila se 

poslouchat, aby mi nic neušlo. Například jsem poslouchala, jak si děti hrají na písku. 
Přitom jsem se naučila od milého Ondry Dolníčka spoustu užitečných hesel, která by se 
dala použít i pro Jednotu Bratrskou. Jedním z nich bylo: Nenechám se odradit. Teď si 

Malé ohlédnutí za sborovou dovolenou
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je často opakuji. 
Poslední vzpomínku z pobytu v Jablunkově mám také na naši milou sestru Jindřišku.  

Musela být převezena do nemocnice čtvrtý den pobytu. Její přítomnost na horách a 
poslední rozhovor s ní mám v mysli dosud. Udivila mne svými znalostmi, když jsem se 
zmínila o malíři Jaroslavu Čermákovi. Jaroslavův příběh jsme zhlédli v divadle Polárka. 
Na prahu svého dětství ochrnul a pět let jen ležel u okna. Pozoroval, co se děje venku  
a naučil se vše nakreslit. „To je jako příběh Fridy Kahlo“ – pravila Jindřiška a povyp-
rávěla mi velmi zasvěceně  podobný osud, který potkal malířku Fridu. Jindřiška byla 
zcestovalá a seznámila se s jejími obrázky při cestě do Mexika. Frida kreslila po těžké 
nehodě a překonávala samu sebe i těžké bolesti. Byla velmi činorodá. Milá Jindřiško, 
kdybych tušila, jaký osud Tebe potká, ještě více bych se snažila využít ty chvilky při 
sdílení receptů, při rozhovorech o koncertech, kultuře a o vnoučatech. Vím, že kdyby 
Tě nemoc upoutala dlouhodobě na lůžko, snažila by ses být tu pro druhé. Vím, že by 
ses naučila kreslit. Úradky Boží převyšují naše lidské.  Přála bych si, aby se stal pravdou 
verš, který mne napadl při zprávě o Tvém odchodu. „Zaradoval jsem se, když mi řekli: 
‚Půjdeme do Hospodinova domu‘“. Je–li tam krásná hudba a hodní lidé, to vše jsi kolem 
sebe měla ráda.  Jsem vděčná, že sis zvolila  toto společenství a věnovala jsi nám svůj 
čas. Bylo mi s Tebou, milá Jindřiško, dobře. Modlím se za Tvého muže Jiřího a jsem 
vděčná bratrům a sestrám, kteří ho s Tebou spojují ve víře a naději. 
Z přiložených obrázků  Marušky a Ond-

ry Dolníčka při stavění pískových hradů 
vidíte, že těm vyvoleným stojí i domy 
na písku. Odolaly i krupobití, které nás 
poslední den našeho pobytu v horách 
Beskydech zastihlo všechny pod stře-
chou. Kéž by vás všechny milostí Pán 
Bůh provázel na vašich podivuhodných 
cestách. 

Jitka Zobačová

Náhorní Karabach
Milí,
přeji Vám, abyste se potěšili v dnešní době. Přemýšlela jsem ve frontě na mošt o 

tom, co vše nám Pán Bůh dává. Také o tom, jak hodně stromů nese dobré ovoce. Nikdy 
jsme nekáceli žádný ovocný strom. Tento rok rodil jeden, o kterém jsme po jedenáct 
let jen tušili, že by mohl být švestkou. Trpělivost má Pán Bůh s našimi stromy, což 
teprve s námi. Opravdu dlouhá fronta spolu s trpělivostí mého tatínka mi poskytly čas  
na dějinné souvislosti. Sice to zní divně, ale díky frontě jsem konečně měla možnost 
probrat s taťkou spor mezi Armény a Ázerbajdžánci. Pokud se podíváme do historie, 
jsou Arméni jeden z nejstarších národů na světě, které vyznávají křesťanství. Žijí v ob-
lasti náhorního Karabachu, jejíž obyvatelstvo zůstává neměnné po jednom sčítání lidu. 
Azérové jsou muslimská část obyvatel v hornaté oblasti, odedávna obývané Armény. 
Volný koridor do náhorního Karabachu umožňuje Arménům zachovat volný průchod do 
jejich republiky a v jistém smyslu je otázkou jejich přežití. Je–li spor o Karabach pro 
Armény otázkou života a smrti, pro Ázerbajdžánce je otázkou prestiže. Oba národy si 
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oplácejí násilnosti – jedni i druzí rovným dílem, tu a tam se rozhoří v této oblasti váž-
né nepokoje. Jsou podporovány i tureckým národem, prezident Erdogan má zájem na 
rozdmychávání konfliktu a straní Azérům. 

Pokud jsou do konfliktu zapojeni Turci, Arméni 
čtou noty národnostní politiky ve vyhlazovacím klí-
či. Po čtvrtou generaci se udržuje živá vzpomínka 
na dobu první světové války. V konfliktu mocností 
stálo Turecko na straně Trojspolku s Německem. 
Rusko bylo na straně Dohody. Nevím, co bylo dříve 
v konfliktu Arménů a Turků. Zda vejce údajné ko-
laborace s Rusy nebo kuře vysídlení. Turecká vláda 
ve válce začala vyhlazovací politiku vůči části oby-
vatelstva vlastní země. Arméni přestali být v očích 

Turků lidmi, stali se přítěží. Měli být deportování z domovů a zahynout na dlouhé stras-
tiplné cestě do místa svého přesídlení. Ve skutečnosti tam mnozí nikdy nedošli, zemřeli 
na cestě útrapami a hladem. Ne vždy přesídlovací proces proběhl pokojně. V jedné 
vesnici se tak zoufale bránili, až jim přišli na pomoc Rusové a arménskou vesnici osvo-
bodili. Rusko stálo na straně znepřátelených států proti Turecku, ergo byli Arméni ozna-
čení za kolaboranty a politice vysídlení celého národa byl dán průchod. Do této doby je 
situován slavný román Franze Werfela Čtyřicet dnů. Lidé ze sedmi vesnic, odsouzených 
k vysídlení, se utekli na horu Musa Dagh na pobřeží blízko tureckého města Aleppo. 
V nádherném příběhu Gabriela Bagratjana, jeho osudu a osudu jeho nešťastné ženy 

a syna jako oběti za životy arménských lidí se dočtete o odvaze člověka vzepřít se zlu. 
Kázeň a život ve víře části národa, odsouzeného k pobytu na samotě Hory Mojžíšovy, 
je také ukázkou toho, že víra dává přežít tam, kdy jiné cesty by nebylo. Gabriel spolu 
s ostatními veliteli čelí několika ozbrojeným tureckým útokům. Na straně Arménů je 
neuvěřitelná odvaha k tomu, hájit svůj život. Také na jejich straně je vědomí, že není 
co ztratit. Smrt by je čekala stejně, takto aspoň mohou bojovat a žít do posledního 
dechu jako svobodní lidé. K pokoře, víře a kázni vede kněz Ter-Hajkazun na Hoře Mojží-
šově. Svobodný člověk je jen ten, který podléhá zákonu Božímu, ať už jsou vnější okol-
nosti jakkoliv beznadějné. Lidé na Hoře se snaží dodržovat své zvyklosti, světí neděli, 
vyučují děti, brání se hladu a turecké přesile. Kněz se do posledního okamžiku za svůj 
lid modlí a poroučí jej Bohu.  
Ráda bych vás ukázkou zavedla do příběhu konce knihy. Kněz dává po několikadenním 

hladovění lidu na Hoře pokyn k modlitbám za záchranu. Na modlitby jde s největším 
přemáháním tělesné a duševní slabosti. Boj za záchranu národa se odehraje především 
v jeho srdci. 
„Sbor umlkl. Ter–Hajkazun viděl před sebou drobné stříbrné umyvadlo, jež mu po-

dával ďáček. Vnořil do něho prsty a nechal je ve vodě tak dlouho, až mu ďáček s udi-
veným pohledem umyvadlo odňal. Pak teprve se zpola – v profilu – obrátil k obci a 
požehnal věřící třikrát křížem. Potom se zas obrátil k oltáři a zdvihl ruce. V tu chvíli se 
bytost Ter–Hajkazuna rozpoltila. Jedna část byla knězem, jenž podle starého předpisu 
konal tuto mimořádnou bohoslužbu a nezameškal ani jedinou příležitost vpadnout do 
střídavých zpěvů. Druhá část jeho bytosti byla na smrt znaveným bojovníkem, jenž 
musel vynakládat nadlidské síly, aby kněz mohl vykonat svou povinnost. Ten druhý 
Ter-Hajkazun především sváděl boj s vlastním tělem. Při každém slově liturgie tělo 
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říkalo: až potud a ne dál! Ještě minutu či dvě a utržím hanbu, zhroutím se tady u oltá-
ře. Pouhé tělo byl by bojovník snadno zmohl. Ale za ním se skrývali daleko úskočnější 
nepřátelé. Jeden z nich byl kejklíř, jenž bez ustání proměňoval všechno náčiní před 
knězovýma očima. Velké stříbrné svícny se staly nasazenými bodáky. Z krásně potiště-
ných stránek breviáře skákala jména mrtvých v kostelní knize a všude hrozil velký kříž 
červené tužky. … Ter-Hajkazun se zatím dostal až k žalmu:
Zjednej mi právo, Bože, a rozhodni při mou. Od člověka nespravedlivého a lstivého 

vysvoboď mě! Proč mě zapuzuješ a proč smuten chodím, když mě souží nepřítel? I 
vstoupím k oltáři Božímu a před Boha, jenž je původcem radosti od mladosti mé.
Ter–Hajkazun těžce dýchal. „Snad přece vydržím, Kriste, pomoz mi.“
Dál se nedostal. Zdálo se mu, že u stěny ze zimostrázových větví vidí přízrak zběha 

Sargise Kilikjana. Toho, jehož kdysi dal spoutat.
Mezi člověkem u stěny a jím se vznášel jeho vlastní hlas a vrýval se do jeho sluchu: 

„Co ty kejkle za bílého dne? Nač ty prosebné bohoslužby?“ Ter-Hajkazun hledal zrakem 
mraky stoupajícího kadidla. Zjev a hlas však ho neopouštěly.
„Jaký ďábelský Bůh by to musel být, aby svému zbožnému arménskému lidu uchystal 

tento rok?“
Ter-Hajkazun těžce dýchal. Podle přepisu zanotoval nešporní zpěv:
„Bože svatý, svatý a nesmrtelný, smiluj se nad námi! Ochraň nás před pokušením a 

všemi šípy jeho!“
Nyní se zdálo, že odpověď pochází ne již od přeludu zběha Kilikjana, nýbrž z jeho 

vlastního nitra:
„Nevěříš, nevěříš na zázrak. Jsi přesvědčen, že zítra bude Damlacik pokrývat půl páta 

tisíce arménských mrtvol.“
Ďáček podal knězi kadidelnici, aby podle obyčeje nakouřil lid. Šílená žízeň proškubla 

Ter–Hajkazunem. U stěny nebylo již nikoho. Ale hlas byl blízký jako před chvílí:
„Chceš mě zabít. Zab, máš–li odvahu.“ Kadidelnice třeskla z knězovy ruky k zemi. 

V tu vteřinu vznikl zcela nový Ter–Hajkazun. S barbarským výkřikem se chopil jednoho 
z těžkých stříbrných svícnů a zamával jím vysoko nad hlavou. Ale nevrhl se, hledaje 
nepřítele, na zjev před stěnou z větví, nýbrž vrhl se rovnou mezi obec.“
Vznikl požár, při kterém Ter–Hajkazuna zběhové z desítek svázali a přivázali k hoří-

címu oltáři. Lidé, snažící se zachránit něco ze zběhy zapálených chýší, však zaslechli 
volání kněze a vysvobodili jej. Požár byl viditelný z moře. Na hořící oltář a chýše na 
Hoře zapůsobila  mlha nad pobřežím jako zvětšujícím sklem. Přivábily pohled velitele 
francouzské posádky. Po čtyřiceti dnech  přichází lidem takto zázrakem z moře pomoc. 
Posádka z křižníku francouzské armády vezme vyhladovělé, zbídačelé, ale doufající 
Armény na svou palubu. Palbou děl na turecké pobřeží dává Turkům na srozuměnou, že 
uprchlíci jsou pod ochranou. Zlo požáru se stalo proto, aby přišla milost Boží. 
Přála bych podobnou záchranu lidem, ukrývajícím se v oblasti vesnic náhorního Ka-

rabachu. Těm, co se schovávají v podzemích kostelů a ostřelovaných domů. Jistě se 
ptají, proč na sebe Bůh a jeho milosrdenství nechávají tak dlouho čekat. Celosvětová 
pandemie zde může docela dobře sehrát roli, kterou tenkrát na přelomu století po-
skytla první světová válka. Na jejím pozadí pak nejsou nějaké národnostní konflikty 
důležité. Hledá se jakékoliv řešení konfliktu, i za cenu vyhlazení toho kterého národa. 
Zatímco píšu své úvahy, v oblasti se dohodli na příměří. Ale boje pokračují dále. Mů-
žeme se za Armény modlit podobně, jako se kněz Ter-Hajkazun modlí za svůj zkoušený 
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lid. Ve všednodenním životě nás příběh Arménů může vést k zamyšlení. Nejsme všichni 
stejně smýšlející, můžeme se lišit v názorech. Tyto různice se mohou ukázat jako kořen 
sváru. Modleme se za ohleduplnost k sobě navzájem. Budeme–li mít víru a trpělivost, 
s pomocí Boží můžeme překonat i našeptávající pokušení, že snad ten druhý vedle mne 
není ani tak cenný člověk jako jsem já. Nebudu se považovat za někoho, kdo je nad 
těmi druhými. Zůstanu s nimi, třeba až do trpkého konce. Budiž mi oporou naděje a  
víra, že Bůh má můj osud ve svých rukou. A že jsou to ty nejlepší. 
Budu muset v tomto pokročilém večeru se svou úvahou prozaicky skončit. Stalo se mi, 

že jsem zapomněla dát péci náš bezlepkový chléb dětem i sobě. Zastoupil mne v mé 
službě manžel. Ptal se, proč nemohu. Na mé vysvětlení, že píšu povídání o kavkazských 
Arménech, se ujal úkolu. Utěšil mne slovy herce Jana Wericha. Mohu ovlivňovat naklá-
dání s rodinnými financemi. Jaký je náš postoj k náhornímu Karabachu, rozhoduje on 
sám. Za jeho laskavou pomoc mu tímto děkuji.
Dopsala jsem, co jsem měla na srdci. Snad vás potěšilo pár slov o vzájemné ohledupl-

nosti a trpělivosti. Do moštárny už také nepojedeme, zbytek jablek nasušíme. Zase pří-
ští rok nebudou. I stromy nesou ovoce, jak se Pánu Bohu zlíbí. Zavírám i knížku Franze 
Werfela Čtyřicet dnů.  Modlím se za to, aby  Pán Bůh stále měl tu trpělivost s námi, se 
mnou, s naší rodinou i s dětmi a nechal nás růst. Především ve víře. Za to se modlím. 
Přeji vám požehnaný podzim. 

Jitka Zobačová

Obrázky:
Arménští uprchlíci v roce 1915 přijímají mezinárodní potravinovou pomoc. Snímek 

Americký výbor pro pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (v Měsíčníku uveřejněno 
s laskavým svolením redakce Katolického týdeníku) a hora Ararat, Arménie.

Pro další informace o aktuálním stavu konfliktu v oblasti náhorního Karabachu je mož-
né si najít článek od Michala Řoutila v Katolickém týdeníku. Kromě toho, že vede 
periodikum Parrésie - revue pro východní křesťanství, také bude na podzim vydávat k 
tématu celou knihu.
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2 básně

Jeníkův škubající ocásek

S radostí oznamujeme 
chystané vydání dětské 
knížky, u které Mája 
Navrátilová pracova-
la na překladu. Knížka 
bude k prodeji od 18. 
12. Je možný i osobní 
odběr v Brně, po do-
mluvě dovoz, aby se 
vše stihlo před Vánoci. 
Více v letáku.

O knížce:
„Hněv řešíme ve všech rodinách. Děti se občas hněvají, my se občas hněváme. Víme 

ale, jak správně na hněv reagovat? A víme jak s dětmi o hněvu mluvit? Kdy je hněv 
správný a kdy špatný? První knížka z námi oblíbené série.“
Objednávky na: www.360rethink.cz/jenikuv-skubajici-ocasek/

Aleš Navrátil

váNOční eVAngelium

Ježíš Bůh stal se člověkem,
jenom v něm je naše záchrana.
Ať hvězda svítí až do rána
a nesetká se s nevděkem.

Přijměme Marii do srdce,
aby nám do něho povila,
Emannuela motýla.
Radostně oslavme vánoce.

Až lidé půjdou z půlnoční,
sejdou se v hospodě Pod věží,
zazpívat písně vánoční.

Láska nás vybízí k úkolu,
pozvěme i druhé ke stolu
kde nám Bůh svůj chléb rozmnoží.

* * *
v Brně, 24. 12. 2017

Vánoční slonění

Čajové lístky z Cejlonu,
posílá vítr po potoce
všem, kdo jsou sami na vánoce,
kdo zatáhli si záclonu.

A na těch lístcích napsáno je:
Slon slonu skloní poklonu
v kůži z módního salonu
a s horkým hrnkem od nápoje.

A chobotem pak pohladí
a pošimrá Tě do nálady,
zvony se k zvonům naladí.

Zvuk zvonů poletí ke hvězdám,
kouř čaje z Cejlonu bude chrám,
v němž se potkáš s kamarády.

* * *
v Bratislavě 14. 12. 2017

Štěpán Faltýnek
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Náměty k modlitbám
1) SBOR:

• za naše setkávání a vztahy během druhé vlny koronavirové izolace a zimy;
• 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:
• brzké znovuobnovení pro nedělní bohoslužby, modlitební setkání, kluby Rybka 

a Pulec, mládež, domácí skupinky, biblická setkání, setkání anonymních otců;
• 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 15. 12. 2020 v 19:00.

*************
Milí, bratři a sestry, milí přátelé našeho sboru,
posílám informaci ohledně Hesel Jednoty bratrské, které jste v minulých letech měli 
možnost si koupit v Rubínku po naší bohoslužbě.
V letošním roce jsme Hesla na další rok neobjednávali. Pokud byste o ně měli zájem, 
myslím, že je možné je zakoupit např. v křesťanském knihkupectví na Kounicově 15, 
resp. v e-shopu tohoto knihkupectví  (https://hanapinknerova.cz/obchod/).

S pozdravem Petr Láznický
*************

Milí skautští přátelé,
tak je tady první oficiální informace týkající se letního skautského tábora s Rybkou 
pro školní děti. 
Termín tábora je jako již tradičně první dva týdny v srpnu, tedy 1.-13. 8. 2020. 
Vzhledem k velkému zájmu pravděpodobně nebude možné brát děti mimo náš oddíl z 
kapacitních důvodů.
Přihlášku dostanete včas. Těšíme se!

Váš David Kubíček
*************

Zdravím Vás všechny, milé sestry a bratři,
v rámci své diplomové práce hledám respondenty, česky - přátele ze sboru, kteří by si 
se mnou byli ochotni popovídat o tom, co s námi dělá a nedělá kovidová izolace.
Byl by to rozhovor asi na hodinu, podle Vašich možností - na Skypu nebo třeba na pro-
cházce, asi by to šlo i po telefonu.
Prosím ozvěte se a napište mi i tel. č., aby to bylo rychlejší. Jakmile budu mít naplá-
nované, jak rozhovory vést, ozvu se vám.
Mockrát děkuji a těším se na setkání,

Jarmila Dalhaus

Narozeniny
Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života!

Prosinec
Marie Dalhaus, Ivana Kakačová, Magdalena Kubešová, David Kubíček, Robert Opatřil, 
Zuzana Petlanová, Gabriela Pokorná, Jan Sikora, Štěpán Sýkora

Leden
Radovan Dolníček, Vladimíra Matýzková, Matěj Potužník, Tomáš Procházka, Tina Svobo-
dová, Lenka Urbanová, Petr Vilém, Adam Zedník
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Shromáždění
do odvolání online přes Zoom!!!
Aktuální informace chodí členům a členkám sboru do 
emailu, sledujte prosím vždy nejnovější zprávy.

13. 12. J. Olšák  /  D. Kubíček, 3. adventní neděle
20. 12. P. Láznický  /  D. Kubíček, 4. adventní neděle
27. 12. D. Kubíček

3. 1. 2021 bohoslužba
10. 1. bohoslužba

Pravidelná setkání v týdnu

jsou po dobu platnosti opatření proti koro-
naviru zrušená. 

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


