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Měsíčník členů a přátel sboru

Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic
proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu!

Skutky 5:38-39, B21
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První Měsíčník po prázdninách vás vítá fotkou z rodinného tábora Hiawatha. Autorem je Petr Vilém. Několik dalších najdete o pár stránek dál v Měsíčníku. Jestli taky
nějaké máte (třeba z jiných prázdninových i poprázdninových akcí), můžete se o ně
určitě podělit - příští měsíc se určitě k létu můžeme ještě vrátit.

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) 11. října. Uzávěrka pro toto číslo bude 7. října. 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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Bohoslužba v době koronavirové
Vážení přátelé,
přeposílám Vám poslední vyjádření generálního sekretáře ERC k aktuální koronavirové
situaci:
Na základě mimořádného opatření jsou počínaje dnem 10. 9. povinné roušky ve všech
vnitřních prostorách, tedy i v bohoslužebných. Opatření obsahuje celou řadu výjimek,
z nichž pro bohoslužebný provoz mohou být relevantní tyto:
n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2
metry od jiné osoby,
q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu.
Jakkoli opatření neobsahuje žádné specifické podmínky pro náboženský provoz, bude
možné podle všeho tyto úlevy vztáhnout minimálně na kazatele/duchovního, popř.
další „účinkující“ při bohoslužbách. Pro shromážděné věřící nicméně povinnost nosit
roušky platí.
Toto opatření platí do odvolání, což - jak již víme - může znamenat cokoli.
Srdečně
Petr Jan Vinš
generální sekretář ERC
Přehledný popis aktuální situace najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni
-opatreni/, přehled lokálně platných omezení (podle oblastí) na https://onemocneni
-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti (rozpis je níže na stránce).
Všechny tyto informace spolu s textem aktuálního mimořádného opatření MZ ČR najdete na webových stránkách CB v sekci Koronavirus (pokud ještě ne, tak za chvíli).
S přáním pokoje a trpělivosti
Petr Raus
foto: koronavirus COVID-19
pod elektronovým mikroskopem,
autor: Felipe Esquivel Reed / CC
BY-SA
(https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0)
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Pastýřský list předsedy Rady CB
Milé sestry, milí bratři, přátelé,
stojíme před dalším školním rokem. Ze známých důvodů je možná více než kdy jindy
jednou z charakteristik naší budoucnosti nejistota. Jenže právě v podobných situacích
si můžeme uvědomovat, že naše jistoty jsou zakořeněny v něčem, resp. v někom jiném
než v příznivých socio-politicko-ekonomických vyhlídkách. Zároveň se možná v podobných dobách více než kdy jindy ukazuje, jak moc potřebujeme společenství církve, kde
jednak nacházíme oporu, jednak můžeme vytvářet prostředí, kde nacházejí útočiště
ti, kdo neznají Krista. A právě nad církví bych se chtěl na začátku tohoto školního roku
krátce zamyslet.
Mám za to, že církev vždy trpěla tím, že v ní bylo mnoho nekriticky milujících a mnoho
nemilujících kritiků. Někteří si odmítají klást jakékoli otázky, zatímco jiní zpochybňují
všechno. Správná cesta vede někde uprostřed. Vyhýbá se jak slepé poslušnosti, tak
smrtícímu cynismu. Hněv kritiků bez lásky požírá jakoukoli naději. Konfrontace má
smysl, jen pokud ji doprovází duch přijetí a milosrdné lásky. Pokud se někdo odděluje
od církve, už ji nemůže vést k naději – může pouze skončit v samospravedlivé izolaci.
Křesťan někdy vede hádku s církví i se světem a v láskyplném konfliktu bojuje o naději.
Láska ale jeho zápas pročišťuje. Jeho kritika je mírněna loajalitou. V hádce těch, kteří
se mají rádi, není vítěze ani poraženého – jde o poctivý střet názorů a hledání porozumění. Mám rád takovou církev, tento živoucí, pulzující, hřešící Boží lid. Proč? Přes
všechny spory zde zakouším obecenství lásky. Přes občasné instituční hlouposti tady
nacházím rozumnou tradici. Přes všechno zákonictví tu dýchám vzduch svobody. Přes
všechen zmatek ze sexuality zde nacházím vykoupení svého těla. V tomto nelidském
světě se právě tady setkávám se slzami soucitu. V chmurném světě se tady těším z
radosti a zemitého smíchu. Uprostřed smrti slyším úžasný důraz na život. Přes všechna
selhání v ní nacházím Krista. (Inspirováno knihou B. Manninga: Evangelium zlomených.)
Jde totiž o to, že církev není mauzoleum pro svaté, ale nemocnicí pro hříšníky. Teoreticky to sice víme, ale… Dobrá zpráva je, že nemusíme lhát sami sobě. Že v našem nitru
někdy skutečně probíhá zápas se závistí, chtíčem a pýchou, i když Kristus zemřel za
tyto i další hříchy. Můžeme si přiznat, že i když jsme vykoupení hříšníci, stále nám chybí
láska. Proto, jak někdo poznamenal, když jdeme do kostela, můžeme nechat svoje bílé
klobouky doma a můžeme přiznat, že jsme selhali.
Pokud nějaký sbor či církev nebere vážně, že se skládá z hříšníků a že existuje právě
pro ně, pak ve skutečnosti odmítá evangelium milosti. Známý teolog a spisovatel H.
Küng píše, že „takové společenství nezasluhuje ani Boží milost, ani lidskou důvěru.
Církev si musí být neustále vědoma toho, že její víra je slabá, její poznání chatrné, její
vyznání víry koktavé, že není jediného hříchu, kterého by se nedopustila. A ačkoli se
církev musí neustále oddělovat od hříchu, nemá žádnou omluvu, pokud se drží v uctivé
vzdálenosti od hříšníků. Pokud si je vědoma své viny a hříchu, může žít s radostným
vědomím odpuštění. Byl jí dán příslib, že každý, kdo se poníží, bude povýšen.“
Možná jste slyšeli příběh o vyhlášeném hříšníkovi, který byl exkomunikován z církve a
byl mu zakázán vstup do kostela. Nakonec se se svým trápením obrátil na Boha. „Pane,
nechtějí mě pustit dovnitř, protože jsem hříšník.“ Když to dořekl, slyšel hlas z nebe:
„Prosím tě, co si stěžuješ, mě taky nechtějí pustit dovnitř.“ Asi nemusím vysvětlovat
pointu…
září 2020 - strana 4

Církev má být prostorem, kde se lidé setkávají s milostí, kterou v tomto světě tak
zoufale postrádají.
Možná někoho napadne něco ve smyslu: Pozor, co když toho někdo zneužije? Ano,
pravděpodobně zneužije. Milost je nebezpečná a Pán Bůh se dopouští rizika, když nám
ji nabízí. Jenže pokud pojmenováváme hřích bez milosti, pokud se o něco pokoušíme v
prostředí, kde chybí milost, pak je výsledkem pouze pocit viny, přetvářka a umrtvující
strach z chyb.
Jak jsem psal na začátku, zřejmě nás v tomto roce čekají složité chvíle a dost možná
zažijí i naše sbory lecjaké zátěžové situace. Moje modlitba a touha je, aby naše sbory
a církev byly místem, kde lidé mají možnost přiznat svoji nedokonalost, hřích a kde se
zároveň setkají s milostí, s přijetím; kde vládne atmosféra lásky. V době „covidové“
to bude potřeba snad ještě o něco více. Dobrá zpráva je, že k této výzvě může přispět
každý.
Obyčejně tyto dopisy začínám nějakým biblickým textem, nyní jsem udělal výjimku a
budu jím končit:
Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod,
a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní
člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a
zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka,
výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. (Ef 3,14–19)
S přáním požehnání v další školním roce váš v Kristu
David Novák

Modlitební dopis Michálkových
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Hiawatha 16.-22. srpna 2020

Autor: Petr Vilém

Autor: Jan Olšák

Autor: Kateřina Tmejová

Autor: Vít Svoboda

Autor: Jitka Vilémová

Autor: Petr Vilém
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Náměty k modlitbám
1) SBOR:
• za naše setkávání a vztahy během dozvuků koronavirové izolace a léta;
• 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;
• 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.
25.-28. 9. Sborový víkend
*************
Milí přátelé rodiče,
chtěl jsem vám poděkovat za vaši přízeň. Jsem si vědom toho, že není samozřejmé v
obrovské nabídce brněnských kroužků dát dnes přednost nám. U nás se z dětí nestanou sportovci nebo špičkoví hudebníci. Přesto věřím, že právě tento náš spolek může
do života vašich dětí přispět hodnotami a důrazy, které stojí za to žít.
16. 9. ve středu začínáme společným setkáním oddílů Rybky 1, 2, 3 a Pulce. Buřta a
kousek chleba s sebou! Horčici a kečup zajistíme :).
A od dalšího týdne budeme pokračovat takto:
Pulec (předškolní) - v tomto klubíku to ještě není úplně o skautování, jde o to vytvořit partu, kamarádské vztahy skrze hry, společný prožitek
čtvrtek v 16:30 - 18:00
I. Rybka - Benjamínci (1.-3. třída)
čtvrtek v 16:30 - 18:00
II. Rybka - Vlčata a Světlušky (první stupeň od 3. třídy)
středa v 16:30 - 18:30 aneb skoro nic se nemění kromě konce
III. Rybka - Skauti a skautky (druhý stupeň)
středa v 16:30 - 18:30 - +- 19:00 aneb nic se nemění
Vzhledem k tomu, že skautský rok funguje od 1.1., tak příspěvky zkrátka stále platí
loňské a noví ať čekají na leden :)
NEJBLIŽŠÍ BĚŽNÉ SETKÁNÍ:
čtvrtek 24.9. v 16:30 Pulec a I.Rybka
středa 23.9. v 16:30 II. a III. Rybka
WEB RYBKY http://cb.cz/brno.kralovopolska/web/rybka/
S přáním Božího pokoje Váš David K. starší

Narozeniny
Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života!
Září
Eliana Gloserová, Nikola Kutnohorská, Michael Petlan, Jitka Sikorová, Radka Studená,
Ondřej Studený, Barnabáš Sýkora, Mikuláš Sýkora, Zelda Telfer, Libor Zedník, Blanka
Zedníková
Říjen
Ondřej Dolníček, David Kubíček ml., Vlasta Matulíková, Kateřina Morávková, Samantha
Telfer, David Vilém
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Shromáždění

Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10:00
13. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.

P. Lukl / J. Olšák + 19: 00 Skleněná louka
J. Kubeš / D. Kubíček
bohoslužba na Rubínku NENÍ
J. Olšák / D. Kubíček, VP, Díkůvzdání
+ 19:00 Skleněná louka
11. 10. P. Láznický / L. Raus
18. 10. společná seniorátní bohoslužba
25. 10. P. Vilém / D. Kubíček

Pravidelná setkání v týdnu
Úterý 16:30 kapela
Středa 16:30 II. Rybka, III. Rybka
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

