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Měsíčník členů a přátel sboru

Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. 

Matouš 11:28, B21
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Chvíli mrzlo, tak jsem trochu toho mrazu vecpala i na přední stránku Měsíčníku. To 
abychom při těch venkovních teplotách nezapomněli, že je ještě zima...
A pro ty z vás, kdo mají rádi pohádky, tentokrát jako přílohu časopisu posíláme i 

Karkulku a malujícího vlka. Snad se nebudete bát.

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. dubna. Uzávěrka pro toto číslo bude 7. 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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Zápis ze setkání staršovstva 15. prosince 2020 a 12.ledna 2021
Systematické vyučování dětí
Plánuje se, že CB bude mít vlastního skauta (přibude ke stávajícím 7 skautským orga-

nizacím v ČR).

Host – Jarka Dalhaus
Téma práce: Jaký vliv na nás měl Covid?

Sborový víkend
Stále hledáme vhodné místo. Návrhy směřovat na Rut Rausovou.

Pastorace

Bohoslužba venku
Odezva byla pozitivní. Jeví se to jako dobrá alternativa pro případ různých omezení 

setkávání. Čerstvý vzduch, po delší době živý zpěv, kázání. Co víc si přát?

Hiawatha
Schůzka proběhla, nemohoucí John (s Covidem) se účastnil jako posluchač. Stránky 

jsou malinko aktualizované.

Sbírka na Diakonii CB 2020
Sbírka na Diakonii CB 2020 činila 10.500 Kč a byla odeslána na účet Rady CB.

********
Jak v aktuální situaci žijeme jako sbor
Jak nás jako sbor ovlivňují všechna současná omezení? Co se daří, co ne?
Negativa
    • Kazatelé z jiných sborů se cítí „osamoceně“ (zejména ti, co na online bohoslužby 

používají jednosměrný přenos, typu YouTube)
    • Interakce není dostatečná
    • Lidi, kteří by se normálně modlili, se nemodlí
    • Zoom je lepší než nic, ale „placaté“ to není ono. Je v tom rozdíl asi jako mezi 

procházkou po louce a listováním v herbáři.
    • Někteří lidi se nepřipojují (i když by technicky mohli)
    • Online bohoslužba (a nakonec ani Večeře Páně) není až taková „událost“
    • Víkendovky a chaty nejsou
    • V reálu bychom si popovídali víc
Pozitiva
    • Obnovené biblické
    • Připojují se i lidi, kteří by na bohoslužbu (nebo např. biblickou) nepřišli
    • Ušetřený čas (cestování, parkování)
    • Vidíme, i jak žijeme doma
    • Lidi se naučili online nástroje používat
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40 dní s Biblí

Tipy / doporučení
    • Hlavně abychom nerezignovali a nezůstali odtržení od sebe navzájem napořád.
    • Udržovat alespoň dálkový kontakt (po telefonu apod.) je cenné.
    • Možnost udělat bohoslužbu offline (příprava, domácí úkoly apod.).

Zoom (s interaktivitou) se nám i při zpětném pohledu jeví jako dobrá volba. S kartami, 
jaké jsou nám momentálně dané, nehrajeme špatně.

Bohoslužba u evangelíků
Až bude nižší stupeň PES, chceme zkusit uspořádat bohoslužbu v kostele na ulici Pelli-

cova.

Možnosti pobytů
Rut vyhledala tyto možnosti ubytování v termínu 29. 4.-2. 5.:

Česká Kanada – Žirovnice – fara, 130 km od Brna
50 osob, podle údaje na stránkách to dělá 410 Kč bez jídla, bez nutnosti topit o 30 Kč 

levnější – vypadá to velice pěkně
https://farazir.casd.cz/ubytovani/

Valašsko – Celnice Kychová - Huslenky, 144 km od Brna
53 osob, 160 Kč na noc, jen společné soc. zařízení, možnost objednat jídlo, vypadá to 

na jednodušší zařízení, fotky interiéru nejsou žel k dispozici
https://www.ceskehory.cz/ubytovani/celnice-kychova.html

Vysočina – Kuklík ubytování Na Mlýně nebo v penzionu Kukla u Sněžného, 2 zařízení:
pro 43 a pro 46, neověřená cena 280 Kč nebo 500 se snídaní, fotky vypadají dost chabě 

a interiér ještě víc – takový typický socialismus… Na mlýně společné soc. zařízení.
http://www.penzionkukla.cz/

Staršovstvo se shodlo na první možnosti, tj. Žirovnice. Prosíme Rut, aby provedla 
rezervaci.

zapsal Petr Vilém

Milí bratři a sestry, milí přátelé, rozhodli jsme se na staršovstvu, že se budeme násle-
dujících 40 dní věnovat spolu s naší církví tématu modlitby. 
Pokud se chcete zapojit, mrkněte na materiály. Budeme z nich čerpat pro nedělní 

kázání i další služby.
S přáním Božího pokoje váš David

Milé sestry, milí bratři,
zveme vás k jedenáctému ročníku akce 40 dní s Biblí, která spočívá ve společné i osob-

ní četbě Bible a ve studiu a rozjímání nad Biblí v předvelikonočním čase. Téma na rok 
2021 zní Pane, nauč nás modlit se. Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské 
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Slovíčko pro děti
Milé děti,
pozdravuji vás a posílám vám fotku. To je hroma-

da dřeva, viďte? Každý správný stavitel hromady 
dříví ví, že vrstvy má mezi sebou vázat tak, aby 
nepopadaly. Klády, na které lezli Mája s Ondrou, 
ovšem nejsou naštípaná polínka. Ani se nehnou. 
Jeřáb, který nahoře přidává, je jen namalovaný. 
Jinak by se na hromadu lézt nedalo. Zkusím se 
dnes zamyslet, co všechno může pro nás taková 
hromada znamenat. Známe ze života hodně hro-
mad, hromada práce, hromada lásky, hromada po-
rozumění. Ještě štěstí, že neštěstí obvykle nebývá 
hromada, ale jen hromádka. 
Prozradím vám rovnou, co v našem vyprávění tato 

hromada symbolizuje. Je to ta práce. Schválně, 
zkuste se vypořádat  s hromadou práce, když vám 
tam pořád nahoře něco přidávají. Třeba teď, když 
děláte všichni úlohy na počítači. Ví to každý, kdo 
na chvilku přestal úlohy odesílat. Už se tam hro-
madí. A žádný jeřáb nahoře je neodnáší. Zůstanou pěkně na svém místě, klády i úkoly. 
Klády do té doby, pokud je s koníky z lesa neodtáhnou na pilu. A úkoly, pokud je nespo-
čítáte nebo jinak nevyplníte a neopatříte řešením, se na nás také dovedou věčně těšit. 
Teď byste asi rádi slyšeli, co je pro takového žáka to nejcennější. Zapálení pro to, co 

dělá? Mít vždy všechno v každém okamžiku v pořádku? Myslím, že to ani nejde. Vždy 
v pořádku a včas informace připravené mívá encyklopedie. My jsme lidé a můžeme 
se splést, někdy se nám moc nechce a zrovna venku hezky nasněžilo... A jak poznám, 
jestli bych se třeba mohl učit na střední nebo dokonce na vysoké škole? Jsem šikovný a 
umím se vcítit do druhých, mám touhu jim pomáhat. Byl by ze mne jistě dobrý lékař. 
Nebo hezky zpívám, nemohla bych to zkusit na konzervatoři? A co třeba ten rychle ve 
vodě reagující sodík? Už to někdo kamerou s vysokým rozlišením v čase natočil po mi-
krosekundách, co se na rozhraní vody a sodíku děje? Že ano? Vysvětlím to lépe! Prostě 
spousta by nás toho bavila, co je to důležité, jak to zvládnout? 
Četla jsem vyprávění jednoho moudrého pana profesora. Učil na vysoké škole studen-

ve středu 24. února 2021. Jsou k dispozici jak materiály pro dospělé, tak i materiály pro 
rodiny s dětmi, které připravil odbor pro vzdělávání a dětský odbor Rady CB.
V příloze e-mailu Vám přišly (členům) materiály pro rodiny s dětmi: Dětských 40 dní 

s Biblí 2021. Všechny materiály jak pro dospělé účastníky, tak i pro rodiny s dětmi na-
leznete také na této webové stránce Církve bratrské:
https://portal.cb.cz/2020-akce-40-dnu-s-bibli-bude-mit-v-roce-2021-tema

-pane-nauc-nas-modlit-se
Materiály jak ty dětské, tak i pro dospělé, jsou vhodné právě i pro naši karanténní 

dobu, pro domácí pobožnosti a ztišení.
S přáním Božího požehnání Aleš Čejka
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Termín: 29. 4.-2. 5. 2021
Místo: Žirovnice (20 km od Jindřichova Hradce na severový-
chod), kraj Vysočina
Fara: https://farazir.casd.cz/
Cena: cca 410 Kč na osobu a noc (bez nutnosti topit o 30 Kč 
méně), bez jídla, tedy cca 1230 Kč za osobu na 3 noci
Záloha: 50 %, čili 600 Kč na osobu jakékoli velikosti na celý 
pobyt
Závazné přihlášení u Rut Rausové na adrese: rausovarut@
seznam.cz
Prosím o spolupráci: vámi vybraný pokoj vám bude rezervován po zaplacení zálohy, 
budu vám velmi vděčna, když si sami domluvíte spolubydlící tak, aby na pokoji nezů-
stala volná místa
Zálohu posílejte na účet: 1489786014/3030 a v poznámce uveďte své jméno.
Nezapomeňte si rezervovat také den dovolené, jelikož svátek 1. máje nepřipadá na 
víkend!

Rut Rausová

ty hebrejštinu. Asi ji učil dobře, většina z nich si dokázala přečíst již po pár lekcích 
některé kousky Bible. To je bavilo. Jenom je nebavilo, učit se ta slovíčka. Tvrdili, že na 
školu šli proto, že Pán Bůh chce, aby měli víru. Pan profesor na ně byl mírný. Když se 
ho ale ptali, co je pro ně nejdůležitější, aby školu dokončili, tak jim poradil jedno slo-
víčko. Naštěstí jim ho neřekl hebrejsky, takže mu mohli rozumět všichni. Ta vlastnost, 
která nám pomáhá s tou hromadou práce, se jmenuje SEBEKÁZEŇ. Ten, kdo je ukázně-
ný, umí poslechnout někoho, kdo mu radí, aby se začal učit. Se sebekázní poslechnete 
sami sebe. Jste už třeba večer unavení a dost se vám nechce. A jdete a uděláte úkol. 
Třeba nechcete dostat špatnou známku, třeba nechcete zarmoutit učitele, to je také 
hezký důvod. A třeba je vám pak hezky, že jste se něco naučili a že vám a někomu dal-
šímu to bude k užitku.
Tak na vás, milí nastávající doktoři, zpěvačky, elektrotechnici, chemici, strojaři, ma-

líři, restaurátoři, učitelé a kazatelé, budu myslet. Abyste se mohli pohybovat bezpečně 
po vašich hromadách a dostali se vždy tam, kam si přejete. Jistě se za to modlíte. Pak 
si musíme dát pozor, aby nám Pán Bůh naše přání mohl splnit za odměnu. Jsou i přání, 
která si tak nějak na Pánu Bohu „vydupeme“. Ty nám nedává za odměnu, ale možná za 
trest. „Tak tedy, když nechceš, aby byla Má vůle, tak ať je tedy po Tvém.“ To bych nám 
nikomu nepřála. Věřím, že se sebekázní se nám naše přání můžou plnit za odměnu. A 
také moc děkuji všem, kteří se za vás modlí. A děkuji jim ze srdce za modlitby za Ond-
ru, Máju i Jindru. Přeji vám, ať se vám po kládách dobře leze, a věřím, že nespadnete.
Pro radost vám k té lezecké stěně přidávám ještě jeden verš. Můžete si ho občas opa-

kovat, až polezete nahoru, bude vám k užitku. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí 
ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Fi-
lipským 2,3. 
Tak pokládejte nožky opatrně a jeden druhého za přednějšího… 
Pěkné pozdravy nejen dětem z K2 posílá 

Jitka Zobačová

Jarní sborový víkend
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Připojte se na Čerpadlo on-line: Výchova 6-15 let
Budeme hledat inspiraci ze skutečných příběhů k výchově ve světě, v církvi a v rodi-
ně.
Řečníci: 
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., Roman Neumann, 
Dave Patty, Petr Kadlec, Ráchel Bícová, Pavel Vopalecký, Martin Slabý, Adéla Kalačo-
vá, Edy - Jiří Zajíc, Jana Ćmielová, Dalimil Staněk, Jan Lukl, Radek Kalenský

Témata:
příběhy ze života, jak rozumět emocím, jak lépe zvládat deprese, jak vést mladé ke 
službě, jak pomoct mladým se najít, upevnit jejich identitu, jak propojit lépe ro-
dinu a církev, jak reagovat na duchovní vývoj dětí, jak s dětmi mluvit o duchovních 
pravdách přirozeně

Základní informace:
Termín: 20. března 8:45 - 16:00 s přestávkami
Formát přednášek a seminářů: 20 minut slovo, 20 minut diskuse, 10 min rezerva, 10 
min pauza po každém bloku a hodinová pauza na oběd
Místo: Youtube a Zoom
Cena: zdarma, dobrovolný příspěvek bude vřele vítán
Kontaktní osoba: Česťa Tichý, tichy.cestmir@seznam.cz

Spojujeme se v modlitbě 1. úterý v měsíci. Začínáme 9. 2. v 19:00 modlitebním setká-
ním na Zoomu s čekárnou. Modlitbami provází Zbyněk Stružka, shareman Západních 
Čech a hl. vedoucí dorostového klubu v Rakovníku.

Biblická stezka startuje 1. 2. - všestranný závod v biblických, tábornických a všeobec-
ných znalostech a dovednostech je připraven pro děti od 10 do 16 let.

Kalendář akcí:
9. 2. modlitební setkání na Zoomu
18. 3. předsněmovní diskuse DU na Zoomu
20. 3. Čerpadlo on-line
23. - 24. 4. Vedoucák 1. část (on-line)
7. - 8. 5. Biblická stezka regiony
4. - 5. 6. Biblická stezka finále
5. - 6. 6. Sněm DU v Olomouci
11. - 13. 6. Vedoucák 2. část (v přírodě)
22. - 29. 8. Rádcovská škola
17. - 19. 9. Sion
28. - 31. 10. Sjezd dorostů 2021

Vážíme si vaší práce s dětmi v této době. Nejste v tom sami.
za tým Dorostové unie Daniel Jokl / Medvěd, 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz

Pozvánky z Dorostové unie
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Náměty k modlitbám
1) SBOR:

• za naše setkávání a vztahy během třetí, čtvrté... vlny koronavirové izolace a 
očekávání Velikonoc;

• 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 ty, koho nemoc připravila o blízké;
• 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 16. 3. 2021 v 19:00.

29. 4.-2. 5. jarní sborový víkend
1.-13. 8.  skautský tábor s Rybkou
14.-21. 8. Hiawatha?

*************
Milí přátelé, dovolte mi oznámit důležitou informaci. 
U příležitosti výročí dobytí severniho pólu českým polárníkem Karlem Němcem zaklá-
dáme Jednotu královopolských otužilců.
Společné ponory (v rozestupech, bez publika a s rouškami) do kalných vod naší řeky 
Svratky provádíme u skautské haciendy. Další info na: https://sites.google.com/
cb.cz/jko
S sebou plavky, froté ručník, sekeru na led, termosku s čajem, boty do vody nejsou 
nutné, ale je to fajn. 
Vzhledem ke zdravotní situaci budeme dodržovat dvoumetrové odstupy a do vody 
budeme vstupovat maximálně ve dvojicích, navíc bude nablizku zubař a farář, takže 
nemusíte mít obavu o svůj život. 
Vítáni jsou muži, ženy i děti! 
Nechť do rachotu našich slzí zazní 3x nazdar! 

Vaši zakládající členové 
pomocný zubař Lukl Pavel a pomocný farář Kubíček David.

*************
Moji milí rodičové,
srdečně vás všechny zvu na naše příměstské tábory s Rybičkou.
Přihlášku a všechny další informace naleznete zde:
https://cb.cz/brno.kralovopolska/web/rybicka/2021/01/21/letni-primestske-tabory
-s-rybickou/

Lýdie

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

Únor
Filip Dolníček, Markéta Fikarová, Alena Kubešová, Gisela Kutnohorská, Lada Marie Láz-
nická, Petr Láznický, Veronika Neumanová, Zdena Nováková, Marie Novotná, Eliška 
Olšáková, Ivan Petlan, Lucie Petlanová, Šimon Potužník, Rut Rausová, Tomáš Studený, 
Martin Tmej, Martin Zobač, Ondřej Zobač

Březen
Martin Fikar, Jana Horáčková, Josef Kubeš, Lýdie Kubíčková, Michaela Marvanová, Vla-
dislava Marvanová, Zuzana Němcová, Aneta Pavlíčková, Lucie Procházková, Jitka Vilé-
mová
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Shromáždění
do odvolání online přes Zoom!!!
Aktuální informace chodí členům a členkám sboru do 
emailu, sledujte prosím vždy nejnovější zprávy.

21. 2. R. Rausová  /  L. Raus
28. 2. P. Láznický  /  J. Kubeš
7. 3. J. Olšák  /  D. Kubíček
14. 3. P. Lukl - společná bohoslužba CB
21. 3. L. Raus  /  D. Kubíček + VP

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


