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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

5. 2. Petr Kučera vede Petr Mauler

12. 2. Petr Kučera (VP) vede Marek Moškoř

19. 2. Daniel Fajfr vede Petr Kučera

26. 2. Petr Kučera vede Samuel Fürst

5. 2. diskusní osobní čtení Bible

11. 2. herní Laser game Ostrava

12. 2. mládež se nekoná, viz 

19. 2. host Michael Novotný

26. 2. studijní příběh Kaina a Ábela

další aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Sese, v 16.30, tedy 14. 2. a 28. 2.  

(každé 2. a 4. úterý v měsíci)

• Večer chval 18. 2. v 19.00 v modlitebně 

(další večer 18. března)

• Připravuje se skupinka Základů víry

• Připravuje se setkávání mužů 

Nový rok jsme zřejmě začínali každý 
doma. Možná jste si rovněž cinkli  
s novoročním přípitkem červeného 
vína z Mutěnických sklepů. Sklonek 
roku 2016 jsme ale prožili společně  
v modlitebně, s promítáním obrázků z 
uplynulého roku, s rozhovorem o tom, 
co bylo a možná bude. Slavnostního 
ohňostroje se nakonec, po jistém 
ostýchání, ujal ostřílený střelmistr 
Samuel Fürst. 

Začátek nového roku byl ve znamení 
členské schůze. Letos se uskutečnila 
ve zdravě raném termínu. Samotný 
průběh byl poklidný až do přečtení 
revizní zprávy. Dosavadní praxe revizí 
účtů byla spíše laskavě formální, letos 
se ocitly finance pod drobnohledem 
Davida a Veroniky. Hodnotili nejen 
účetní stránku věci, ale především 
účelovou. Byl jsem za jejich práci 
velmi vděčný a vážím si jí. Podnítila 
dobrou diskusi o směřování sboru 
a jeho budoucnosti. Schůze byla 
zakončena společným obědem. 

Co na schůzi nebylo řečeno a z tabulek nebylo 
možné vyčíst je, kolik sbor ušetřil. Například 
„profi“ vitrína na fasádě by stála desetitisíce  
a máme ji zdarma. Nápis na fasádě rovněž máme 
zdarma. Webové stránky máme opět zdarma. 
Úklidové služby si děláme rovněž zdarma. A mohli 
bychom pokračovat dál. Církev je v konečném 
důsledku jedna z nejefektivnějších organizací, a to 
díky osobní obětavosti a vnitřní motivaci.

Všem odpovědným osobám rovněž děkuji za 
včasné zaslání zprávy pro členskou schůzi. 

Lednové členské schůzi předcházelo velmi vážné 
staršovstvo. Stačil trochu pozornější pohled do 
finančních tabulek. Čísla totiž neúprosně zrcadlí 
způsob života i smýšlení společenství. Na základě 
prostého sčítání a dělení nám začalo být jasné, 
že dosavadní pohodlné časy končí. Model, kdy  
i malý sbor, jako náš,  má svého kazatele, do sedmi 
let končí. Ano, špatně se mi po tomto staršovstvu 
spalo. 

Jaké je řešení? Z mého pohledu je víceoblastní:
(1) mělo by nás stále více přibývat; i své finanční 

aktivity proto musíme více napřít do oblasti misie;
(2) obětavost členů by se měla zvětšit. Zatím je 

to tak, že sbor táhnou silní obětavci a je otázkou 
času, kdy jim dojde chuť a síla; 

(3) je třeba vážně zvážit otázku, zdali kazatel na 
plný úvazek není v tuto chvíli plýtváním financí.

V lednu se po roce sešel tzv. podnětný tým, tedy 
skupinka, která byla loni v lednu na Konferenci 
obnovy. Zamýšleli jsme se nad otázkou proměny 
duchovního života našeho společenství. Diskuse 
to byla velmi zajímavá. Diskutoval se další 
postup obnovného procesu a i způsob fungování 
společenství. Byl jsem velmi rád, že tým opět sešel. 
K dalšímu setkání využijeme přítomnost Daniela 
Fajfra v našem sboru. 

program mládeže
neděle 17.00

mimořádné akce
V neděli 19. 2. bude zvláštní slavnost, požehnáno bude Timoteovi Fialovi a Ondřeji Kubátkovi, 

měla by proběhnout obnova křestního slibu Vaška Dvorského jun.. 
Hostem této neděle bude Daniel Fajfr, předseda rady Církve bratrské. 
 
V neděli 12. 2. v 17.00 zve Marek Moškoř všechny rodiče a zástupce besídek k informativní schůzce 

ohledně působení nejmladších dětí v dorostu a koncepci, jak bychom měli pojmout přechod dětí  
z besídky do dorostu. 

dorost
pátek 16.30
10. 2. dorost nebude – jarní prázdniny

akce dorostu
 
18. března – Jarovolání na Ondřejníku.
31. 3.–2. 4. – Víkendový pobyt

na chatě v Beskydech.
5.–7. května – Biblická stezka – Hrádek.

Začínáme se systematičtěji věnovat přípavě, 
rodiče, prosíme o vaši nápomoc.

červen – pá/so – Přespávačka v Opavě.
7.–16. čevence – Letní tábor – společně 

s Opavou na Slezské Hartě, cena: 2000 Kč

kontakt
kazatel: Petr Kučera
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
email: zababuv@gmail.com

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00
Od ledna pokračujeme s výklady listů do Korintu, 

kapitolu za kapitolou. Opět se budeme snažit 
společně hledat Boží vidění světa ze stránek Písma, 
snažit novým jazykem vyjádřit staré tajemství Bible 
a klást evangeliu dnešní otázky a nacházet nevšední 
odpovědi. 1. 2. 2017 bude setkání „pouze“ modlitební 
pod vedením Tomáše Jurtíka



V lednu měla začít dlouhodobě inzerovaná 
Manželská setkání. Žel čtrnáct dní před 
začátkem byla zrušena. Já osobně nejsem 
přítel takových rozhodnutí, ubírá to na 
důvěryhodnosti akcí. Ale někdy není jiné zbytí. 

Po měsíční odmlce se rozjela mládež. 
Dvakrát se sešel se tým vedení. Na něm jsme 
se domluvili na dalších programech v lednu  
a únoru. Domluvili jsme se rovněž, že na 
každém setkání mládeže budeme číst z Písma, 
což se doposavad nedělo. Na mládež se opět 
dařilo pozvat přátele a kamarády. O image 
si s mladými povídal znalec, Marek Moškoř.  
O předsevzetích a sebeovládání s mladými 
mluvil Mark Krupa (osobní kouč kazatele).

V modlitebně v pátek 20. 1. proběhlo setkání 
staršovstev seniorátu. Představily se nám 
různé vizionářské projekty. Slyšeli jsme příběh 
CB Trojky, příběh nové misijní stanice v Opavě, 
obtížnosti obnovy letité misijní stanice ve 
Frenštátě a realitu velké misijní vize v Ostravě-
Porubě po třinácti letech. K setkání patřilo  
i společenství u jídla, které připravili, tu více, 
tu méně ochotně, naši dorostenci. Ti také 
účastníky vítali, což se všem moc líbilo. Potlesk 
pro ně byl zasloužený.  Na setkání jsem byl 
rovněž téměř sesazen z funkce seniora – díky 
rozdaným fakturám za seniorátní dny.

Pokračuje příběh vitríny na fasádě. Nejde se 
o něm nezmínit. Nejdříve trvala jarní jednání 
s Distepem o umístění na fasádě. Na podzim 
byla vitrína dovezena; úsilím dvojice PAT  
a MAT byla připevněna na fasádu; zámek měl 
být vyroben v Izraeli a po dlouhém čekání byl  
nakonec nějak upraven v Čechách. Žádali jsme 
o odbornou montáž a bylo nám řečeno, že to 
zvládneme sami. Zvládli jsme, ale zámek jde 
tak ztuha, že s ním nejde pohnout. Nyní už 
tři týdny čekáme za vyžádaného zámečníka. 
Příběh pokračuje dál. Leč právě jsem se 
dozvěděl, že zámečník dnes, v pátek 27. ledna 
přijel a vitrína je funkční. Hurá! 

 V sobotu proběhl večer chval spojených 
doprovodných kapel. A byl to krásný večer  
s větší účastí než v prosinci. 

Leden je v technické lóži ve znamení výběru 
nového mix-pultu. Dosavadní provizorní 
slouží v základních oblastech dostatečně, takže 
s výběrem není kam spěchat. Budeme moci 
najít nejlepší variantu poměr cena/výkon.

 Ještě ve chvíli, kdy píšu toto zpětné 
ohlédnutí, probíhá ekumenický týden 
modliteb. Setkání jsou to hezká, s výbornými 
kázáními a s častými spontánními modlitbami.  
Z našich členů se ekumenických modlitebních 
zúčastňuje především generace, jímž jsou tato 
setkání vlastní. 

Rozdělování slovíček pro děti se od ledna 
ujala Jana Rožková. Děkujeme dosavadní 
„rozdělovnici“ Martě za její službu a Janě 
přejeme moudrost i trpělivost. 

V lednu byly spuštěny webové stránky sboru 
(cbfm.cz), v soudobém vzhledu. Nové stránky 
jsou uživatelsky příjemné jak pro uživatele PC, 
tak pro vlastníky převažujících chytrých telefonů 
a tabletů. Obsah se stále doplňuje novými  
i staronovými informacemi.  Pro nás, co web 
krmíme informacemi, je to vítaná změna, 
protože aktualizace jsou mnohem příjemnější 
a pohodlnější.

– Petr Kučera 

Verše pro služby na rok 2017

Besídky
Izajáš 55:6  Hledejte Hospodina, dokud se 

dává najít, volejte ho, dokud je blízko.

Dorost
Žalmy 24:3 Kdo vystoupí na Hospodinovu 

horu? Kdo stane na jeho svatém místě?

Mládež
Lukáš 17:20-21 „Boží království nepřichází 

tak, abyste ho mohli pozorovat; ani neřeknou: 
‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘. Neboť hle, Boží 
království je mezi vámi.“

Staršovstvo
Lukáš 6:44-45  Každý strom se pozná po svém 

ovoci. Vždyť z trní nesbírají fíky ani z trnitého 
keře nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší  
z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý 
člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé; 
neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce.“

Skupinky
Matouš 5:9  Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, 

neboť oni budou nazváni Božími syny.

Chvály
Přísloví 16:3  Uval své dílo na Hospodina  

a tvé plány obstojí.

Dětský domov
Jozue 23:8  Neboť jestliže přilnete k 

Hospodinu, svému Bohu, jak jste to činili 
až do tohoto dne

Setkávání rodinek
Jeremjáš 29:11  Vždyť já znám úmysly, které  

s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly 
o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost  
a naději.

Sese
Jan 21:15 Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu 

Petrovi: „Šimone Janův, miluješ mne více než 
tito?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě 
mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky.“

Tatínci
Jan 7:37-38  V poslední, velký den svátku Ježíš 

vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně  
a pije.  Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky 
živé vody poplynou z jeho nitra!“

Spolupráce se soc. službami
Žalmy 71:1 V tobě, Hospodine, hledám 

útočiště, kéž nejsem nikdy zahanben!

Technická lože
1 Korintským 3:16  Nevíte, že jste Boží svatyně 

a že ve vás bydlí Duch Boží?

Úklid 
Žalmy 37:3  Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; 

přebývej v zemi a pěstuj poctivost.

hledáme právě tebe?

Již delší dobu hledáme ochotné lidi, 
kteří by si vzali za své některé  
z následujících služeb/aktivit. 

• Péče o nástěnky
• Legoprojekt 
• Kurzy Alfa

Zájemci nechť se hlásí u kazatele.

Sbor 
Římanům 8:38  Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost 

ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit 
od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.


