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Měsíčník členů a přátel sboru

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se
nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i
kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem!

Žalm 46:2-3, B21
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A zase se nemůžeme vídat... Tak si aspoň připomeňme pár akcí, které jsme ještě
stihli, když to šlo. Sborový víkend v Medlově nafotili Jitka a Petr Vilémovi, odkaz na
fotky poslali mailem, ale párjich máme i v tomto Měsíčníku. Včetně první strany.
Další Měsíčník nejspíš vyjde až v prosinci. Něco mi říká, že v listopadu bychom toho
moc na oznamování neměli. Ale pokud se moc budete chtít podělit o své prožitky a
pocity, klidně se nechám přesvědčit a s vašimi články Měsíčník nachystám i na listopad.
Přeji hodně zdraví a dá-li Pán, snad na brzkou viděnou.

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) 6. prosince. Uzávěrka pro toto číslo bude 2. prosince.
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 setkání staršovstva 9. září 2020
Aktivity
Tomášek s Míšou chtějí řešit přechod nejstarších dorosťáků do mládeže.
Pro odrůstající dorosťáky je užitečné zapojení do služby.
Je potřeba abychom nebyli dokonalým společenstvím lidí, kteří vědí, jak se mají tvářit.
Manželáky
Párů máme mnoho, schází se ve skupinkách. Rut s Davidem tomu budou věnovat pozornost a budou se snažit zapojit i dosud nezapojené (např. i dětné páry).
Přijetí do sboru
Tamara Svobodová, Terka Vilémová, Magdička Kubešová – hledáme termín.
Zaměstnání Rut Rausové
Od 1. 8. 2020, spolufinancování s ÚP se podařilo vyjednat.
Pracovní místo: Diakonka
Popis:
Diakonie
• Návštěvy seniorů a nemocných členů sboru
• Praktická pomoc mladým rodinám s dětmi
• Skupina žen - příprava programu a vedení setkání
• Mladé manželské páry – programy pro setkání skupiny
Hudební výuka (klavír, flétna, violoncello)
• Skupinová hudební výuka dětí
• Individuální hudební výuka dětí
Sbor a sborový dům
• Organizace sborových aktivit
• Manažer péče o sborový dům

zapsal Petr Vilém
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Pastýřský list předsedy Rady CB - říjen 2020
Milé sestry, milí bratři,
ještě před pár dny byl provoz našich sborů a životů zpět v normálu, vypadalo to, že
jsme z pandemie vyklouzli poměrně snadno a že se naší zemi podobně jako při jiných
celosvětových katastrofách to nejhorší vyhnulo. Netvrdím, že se nic nestalo, že zvládnutí pandemie bylo přinejmenším pro některé vrstvy obyvatelstva jednoduché. Asi se
ale shodneme, že to mohlo být podstatně horší, a to zvláště při srovnání s jinými zeměmi, kde téměř nebo úplně zkolabovalo zdravotnictví a lidé umírali po stovkách.
Nyní jsme v situaci, kdy je Česko na prvních místech na světě v poměrném počtu nakažených za týden, reálně hrozí přeplnění nemocnic a… nebudu pokračovat, špatných
zpráv je okolo nás dostatek.
Tváří v tvář špatným zprávám se ukazuje, že jedno z bojišť je naše mysl. Jakkoli
je třeba být informován, je zároveň třeba dávat si pozor, jak moc do sebe informace
vpouštíme. Ne nadarmo Písmo hovoří o proměně mysli (Ř 12,1) a směruje nás, nad čím
máme přemýšlet (Ž 105,2; Fp 4,8).
Nepíšu, abychom ignorovali realitu, ale aby temná realita, která ovládá naši dobu,
nebyla tím, co nás válcuje a doslova zaplavuje naši mysl. Chci nás povzbudit, abychom
v těchto dnech do mysli, a tím i do srdce, vpouštěli i Boží pohled a naději. Naděje
tak, jak ji popisuje Písmo, totiž není naivním optimismem ani ignorováním reality, ale
hlubokým vědomím, že Pán Bůh má naše životy ve svých rukou a že je dobrý navzdory
tomu, že život a okolnosti někdy bolí. Je normální prožívat strach, ale strach a panika
nás nemá ovládnout, a v tom si sami nepomůžeme. Potřebujeme jak Pána Boha, tak
společenství církve.
Se znepokojením sleduji veliký nárůst různých konspiračních teorií, které si mezi sebou přeposílají i křesťané a která bagatelizují covid-19. Prosím, ptejme se po původu
informací, přemýšlejme, kdo je šíří, a pokud je sdílíme, velmi važme, co přeposíláme.
Je omezena naše svoboda, ale nesrovnávejme to s dobou totality. Nerespektování nařízení nošení roušek nebo sociální izolace skutečně není projevem toho, že posloucháme
„Boha více než lidi“, ale obyčejné hlouposti a nezodpovědnosti.
Právě v této době se mohou a vlastně musí naše sbory projevit jako skutečná rodina.
Řada lidí se ocitne v sociální izolaci, a i když telefon nenahradí osobní návštěvu, nepůjde-li to osobně, cíleně kontaktujme především osamělé. Oni sami si o kontakt většinou
neřeknou. Spolu s kontakty buďme proaktivní s nabídkou praktické pomoci. Doporučuji
den nezačínat četbou o počtu nakažených, ale… však víte čím. V mnoha sborech se
v první vlně osvědčily nejen on-line bohoslužby, ale i různé formy on-line biblických
skupinek. Protože se nebudeme moci scházet, pokračujme v této formě. Nepodceňujme seniory, že „na to nejsou“. Jsou často flexibilnější, než si myslíme! V našich sborech
je řada zdravotníků a členů ZIS, podpořme je, třeba „jen“ poděkováním. Modleme se
za regionální či celostátní politiky, kteří v našich sborech působí a kteří vlivem pandemie budou stát před nelehkými volbami. Stejně tak se modleme za učitele, kteří se
opět ocitají v nestandardní situaci, i za rodiny, které v důsledku karantény musí čelit
náročným výzvám. Přinášejme na modlitbách náš stále více se polarizující národ. V neposlední řadě se ptejme, co nás touto situací Pán církve učí.
Vždy, když došlo k nějakému otřesu, nejen společnost, ale i církev si ohmatala svoje
základy. Kdyby se někdo ve vašem městě zeptal, co je církev, mnozí by asi ukázali
říjen 2020 - strana 4

na místní kostel nebo na vaši modlitebnu. Jaksi automaticky si lidé spojují církev s
„kde“, tedy s místem. Jenže církev v původním slova smyslu spíše ukazuje na „kdo“
nebo „kteří“. Eklézia v původním významu znamenala ty, kteří jsou svoláni za nějakým
cílem. Církev je tedy především svolání těch, kdo jsou povoláni Kristem nést evangelium. Tento úkol a poslání zároveň není závislé na místě, jakkoli mít se kde scházet je
nepochybně bonus. Proto se nemusíme bát ani opětovného dočasného uzavření našich
sborů, i když se nepochybně jedná o nepříjemný zásah. Církev a sbory s dobrými základy a jasným posláním to ale neohrozí.
Druhá vlna pandemie a její následky budou zřejmě těžší, než tomu bylo před půl rokem. Modlím se, aby to, co prožíváme a prožívat budeme, prověřilo naše základy. Aby
to, co není z Pána Boha, odpadlo, a to, co z Boha je, aby vydrželo. Třeba v duchu textu
„Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat
mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: ‚Toto je můj lid.‘ A oni řeknou: ‚Hospodin je můj
Bůh.‘“ (Zach 13,9)
Váš v Kristu David Novák

Ohlédnutí za táborem Hiawatha 2020
I letos v létě proběhl tábor pro rodiny s dětmi zvaný Hiawatha. Letošní ročník nevycházel svým tématem z žádné konkrétní knihy, ale byl na motivy cestování a cestovatelů. Naši malí cestovatelé se stali agenty muzea Emila Holuba a projeli celý svět ve
snaze přivézt z každého světadílu nějaký významný předmět do sbírek muzea. Každý
den se tak octnuli na jiném světadílu a zažívali jiná dobrodružství. Jak se v průběhu
ukázalo, důležitější než fyzické artefakty z cest byly spíš zážitky a zkušenosti, které v
jednotlivých místech získali.
Zjistili třeba jak nesnadné je nosit vodu na hlavě (v
Africe), jak se vyrábí pokrm suši (v Asii), jak přenášet zraněného horolezce (v Evropě), jak vyrobit mozaiku z luštěnin (v Austrálii) a jak nesnadné je udržet
mír mezi indiánskými kmeny a bledými tvářemi (v
Americe). Na všech cestách museli překonávat různé
nástrahy a problémy. Prožili si, že je dobré spolupracovat, pomáhat druhým, dělit se o jídlo a usilovat o
usmíření – nejen vlastní vítězství.
U večerních táboráků jsme pak zpívali, hráli hry, opékali špekáčky a ryby, což máme
rádi… jak malí, tak velcí.
Zvláštním prvkem tábora byl křest Tamary a Terky, který se konal jedno odpoledne v
místním potoce. Byl to pro nás slavnostní okamžik, který jsme prožili společně a radostně.
Letošního ročníku se zúčastnilo trošku méně lidí než
v předchozích letech, což ale nebylo na závadu. Vznikla tak zajímavá skupina „starých známých“ i „nových
tváří“ a měli jsme se spolu moc dobře. Bylo nám ale
líto, že s námi nemohli být všichni, kteří se na tábor
chystali (jeden z nejaktivnějších vedoucích vypadl
těsně před táborem kvůli vážným zdravotním komplikacím).
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Za sebe musím vyjádřit vděčnost všem, kdo
se tábora účastnili, a hlavně těm, kdo jej chystali a zajišťovali jeho chod (např. vařením).
Pánu Bohu děkujeme za ochranu a za to, že
nám dal prožít řadu pěkných lidských setkání,
rozhovorů a prostého bytí spolu.
Zapsal j.o.

Náměty k modlitbám
1) SBOR:
• za naše setkávání a vztahy během druhé vlny koronavirové izolace a podzimu;
• 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:
• Jindřišku Nešpůrkovou a její rodinu, 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 20. 10. 2020 v 18:30 na Domečku.
*************
Vážení přátelé,
vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli vrátit k bohoslužbám formou online videohovoru.
Pro setkání jsme vytvořili Skype skupinu. Připojit se můžete z webového prohlížeče,
případně mobilní nebo desktopové Skype aplikace. Nepotřebujete žádný účet, stačí
se připojit jako host. Můžete také použít svůj Skype účet, pokud chcete. Pro připojení
klikněte na odkaz https://join.skype.com/oYXNil31KbKm (najdete ho na sborovém
webu, ať nemusíte opisovat).
Začneme klasicky od 10 hodin, ale doporučujeme přijít už dřív, ať vyřešíme případné
technické potíže.

Narozeniny
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Shromáždění

do odvolání online přes Skype!!!
18. 10.
25. 10.
1. 11.
8. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.

I. Petlan / D. Kubíček
P. Vilém / D. Kubíček
bohoslužba
bohoslužba
bohoslužba
bohoslužba
bohoslužba

Pravidelná setkání v týdnu
jsou po dobu platnosti opatření proti koronaviru 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/
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

