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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

5. 3. Tomáš Jurtík vede Tomáš Jurtík

12. 3. Jan Kočnar vede David Neuwirth

19. 3. Petr Kučera vede Ota Fiala

26. 3. Kyle Evans vede Dalibor Kubátka

2. 4. Petr Kučera vede Mirek Siuda

9. 4. Petr Kučera vede Jiří Siuda

3.–13. 3. Kazatel na dovolené

18. 3. Jarovolání

24. 3. Setkání mužů, 19.00 ve Stolárně

25. 3. Dětský karneval

31. 3.–2. 4. Víkendovka dorostu

7.–9. 4. Vizitace Tadeášem Filipkem

14.–16. 4. Velikonoce + modlitby 24/1

22. 4. Společné bohoslužby 
s Apoštolskou církví

9. 6. Noc kostelů + Dětský den

2.–7. 7. Sborová dovolená

8.–16. 7. Tábor dorostu

23.–30. 9. Legoprojekt

30. 10.–4. 11. Exit Tour

další aktivityshromáždění
neděle 10.00 • Dorost: pátek 16.30

• Mládež: neděle 17.00

• Sese: 7. 3. a 21. 3. v 16.30

• Večer chval: 18. 3. v 19.00 v modlitebně

• Připravuje se skupinka Základů víry

Během února jsme mohli zažít 
minimálně dvě velmi povzbudivé 
neděle. První neděli nás navštívil 
Dušan Čičko se svým svědectvím. 
Je čistý od drog, ale je potřeba se za 
něj modlit a občas mu třeba i zavolat  
a povzbudit ho. 

18. února jsme pak spolu prožili 
s Vaškem Dvorským suchý křest  
a požehnání Timotee Fialy a Ondřeje 
Kubátky. Kázáním, suchým křtem 
i požehnáním posloužil současný 
předseda Rady Církve bratrské Daniel 
Fajfr. Proběhlo setkání „Sdružení 
přátel dorostu a besídky“. Domluvilo 
se, že děti budou přestupovat do 
dorostu, až budou zralé, doporučeným 
věkem je 10 let. Dohodli jsme se, že 
budeme společně dělat akce besídky 
a dorostu. Jsou čtyři varianty místa 
pobytu na sborovou dovolenou:  
2× Český ráj, Orlické hory a Vysočina. 
Výběr začal, další informace u Katky 
Totevové. Na mládež zase přestali 
docházet pozvaní kamarádi, což je 

nám to líto. Akorát na akci Laser Game přišli  
i někteří Laviňáci. S Petrem Kadlecem z Třebové 
jsme se dohodli, že uspořádáme o prázdninách 
týdenní akci brigáda na Lukově a pokusíme se 
na ni ještě jednou pozvat bývalé laviňáky. Rozruch 
kolem mixpultu ustal. Snad něco pomalu zraje. 
Sborový sklad je konečně díky nemalému úsilí 
vyklizen a skoro dokončen. Zbývá natřít a pověsit 
věšáky. Ze skladu jsme například odnesli dvě 
velké kabely plné igelitových tašek. S Martinem 
Kubartem jsme přidali tuto sobotu další police, 
čímž zmizela zavazející bílá deska. Jsem za tuto 
akci velmi rád. Sklad mi ležel v žaludku dlouho. 
Díky moc Petrovi, Kamilovi a Martinovi. Rovněž 
podařenou akcí byla „vitrína“. Minulý Rozbřesk 
jsem vás informoval o dalším díle seriálu. Díky 
Tomášovi je už ve vitríně bílá magnetická deska 
a na ní obnovené informační panely v úpravě 
Marka Moškoře. Sešla se rovněž skupinka ve 
složení Marek, Jurtíkovi a kazatel. Debatovali 
jsme o webu. Naučili jsme se web administrovat, 
dohodli jsme se, co je potřeba dotáhnout. Myslím, 
že dokončení stránek je nablízku. Staršovstvo se 
sešlo v únoru, nejkratším měsíci třikrát. Dvakrát 
k plánování, přemýšlení a modlitbám a jednou 
k rozhovorům. Všechna staršovstva byla velmi 
užitečná a výživná. Bratislavští mi opět poslali 
dopis s pozváním na dvě vícedenní „konzultácie“ 
k nim do Bratislavy. Smyslem těchto „konzultácií“ 
je vzájemné poznání toho, jestli bych se jim tam 
hodil z jejich strany a naopak, zda-li bych já 
nechtěl začít přemýšlet o Bratislavě. Rozhodl 
jsem se jim dát alespoň šanci. Zdá se mi poctivé 
jejich opakované pozvání vzít vážněji než suše 
odmítnout. Kdo ví, zda-li za tím není Boží hlas pro 
nás všechny.                   – Petr Kučera

dlouhodobý výhled 2017

akce dorostu
 
17. března – Mapovačka, na sebe sportovní 
oblečení na ven!
18. března – Jarovolání na Ondřejníku.
31. 3.–2. 4. – Víkendový pobyt.
5.–7. května – Biblická stezka – Hrádek.

kontakt
kazatel: Petr Kučera, email: zababuv@gmail.com
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
účet sboru: 2300069113/2010

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00

Od ledna pokračujeme s výklady listů do Korintu, 
kapitolu za kapitolou. Na konci února to už byla 
pátá. 8. 3. 2017 bude setkání „pouze“ modlitební pod 
vedením Tomáše Jurtíka.

ze staršovstev

Byla schválena podpora pro Evu Markovou – 
misie na Sibiři – schváleno 1000 Kč měsíčně.  
★ Dohodly se dlouhodobě termíny v životě 
sboru. ★ Řešili jsme některé praktické i pastýřské 
záležitosti. ★ Připravovali jsme vizitaci.  
★ Schválili jsme pojištění pro dětské akce.  
★ Znovu jsme řešili vysluhování Večeře Páně. 

poslední kapka

S Petrem Vítkem jsme byli na akci „Poslední 
kapka“, kterou pořádá Šance podaná ruka 
(www.sancepodanaruka.cz). Je to křesťanská 
iniciativa pro pomoc potřebným na základě 
křesťanské víry. Nedělají tedy pouze lidskou 
terapii, ale vnášejí pro proměn lidí evangelium  
v nezastřené podobě. Podle mě dělají dobrou práci 
a velmi pomohli Dušanovi, zejména bratr Maroš. 
Tým Šance se modlí za Frýdek, kde by chtěli 
začít s podpůrnými skupinami. Nabízeli jsme jim 
eventuální možnost v naší modlitebně. Petrovi  
i mě se setkání líbilo, bylo velmi povzbudivé, 
zaznělo mnoho svědectví, mnoho modliteb. Hrála 
nabušená kapela Duch Otce. Ve vzduchu lehký 
odér bezdomovců. Setkání se konalo na Karmelu 
ve Smilovicích.                     – Petr Kučera 
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Ztělesňující styl života,  
aneb život uprostřed světa

Zesvětští církev a ztratí svou „slanost“, 
když bude nevěřícím lidem jako nevěřící? 
Jak ztělesňovat evangelium tady a teď? 
Přemýšleli jsme někdy nad tím, jak moc 
žijeme odtělesněni od spousty věcí, které 
jsou nám zprostředkovány? U kolika 
tragédií jsme prostřednictvím zpravodajství 
přítomni a přece tělem nepřítomni. Kolik 
dokumentárních filmů jsme viděli, aniž 
bychom danou problematiku zakusili svýma 
očima, rukama, svým tělem? Sociální sítě, 
kam píši tento článek, aniž bych se vám 
podíval do očí, se také podílí na tom, že 
dochází k odtělesnění. Nestalo se i naše 
křesťanství vůči okolí odtělesněné?

Způsob jakým Bůh vykoupil svět a zjevil se 
nám, bylo ztělesněním Slova, Syna Božího. Stal 
se tělem, a přišel žít mezi nás (J1,1–18). Jan 
1,14: To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi 
nás. Stejně jako Ježíš byl poslán na tuto zem 
mezi nás lidi, i my jsme posláni mezi ostatní lidi. 
Jan zaznamenává Ježíšova slova: Pokoj vám, 
opakoval Ježíš. Jako mě poslal Otec, i já posílám 
vás (J 20,21) nebo v J 17,18: Jako jsi poslal na 
svět mě, tak jsem já poslal na svět je. V teologii 
se mluví o Boží misii – missio Dei. My, kteří 
jsme poznali Ježíše Krista, jsme vyslanci, stejně 
jako byl vyslaný Ježíš – Boží Syn. Charakterem 
našeho bytí tedy je „vyslání“. Církev je v jádru 
společenství vyslaných, nikoli setkávajících se. 
Když mi toto před lety došlo hlouběji, začalo se 
mé křesťanství radikálně měnit.

Evangelium k lidem, ne naopak
Princip „ztělesnění“ nás učí přivádět církev za 

lidmi místo, abychom přiváděli lidi do církve. 
Lidé nechtějí být „pocírkevničtěni“. Proč by 
to měli chtít? Nejde ani tak o to dostat lidi do 
církve, ale dostat „Ježíše“ a jeho evangelium  

Pár tipů, které věřím, že stojí za zkoušku. 
• Jezme a pijme s lidmi kolem nás, a to 
pravidelně! Třeba jednou týdně. V zaměstnání, 
s přáteli. 
• Pokud máme rádi zvířata, pořiďme si psa 
a choďme na procházku se psem. Velmi rychle 
tak zabředneme do rozhovorů s lidmi z okolí 
našeho bydliště.
• Zkusme si číst Písmo na veřejných místech. 
Zjistíme, že nás oslovuje novým způsobem.
• Zapojme se do nějakého spolku, klubu  
v místě svého bydliště. Místo chození na 
církevní akce a jejich organizování, vytvářejte 
vztahy s lidmi, kteří neznají Ježíše Krista  
a přesto hladoví po věcech, jejichž zdrojem je jen 
Bůh (jistoty, štěstí, naplnění života, proměnu 
nejbližších vztahů, nebýt sami...). Smyslem 
není jen někam na oko patřit. O tuto habaďůru 
nikdo nestojí, ani Bůh. Jde o to se skutečně stát 
součástí svého okolí. O to jde ve vtělení. Ježíš 
nebyl jen na oko člověkem. Skutečně jím byl, 
se vší tekoucí krví a fyzickou bolestí.
• Přemýšlejme, kde máme dobré příležitosti 
srůst s okolím, ale protože spěcháme, 
nevyužíváme toho. Například při vyzvedávání 
dětí ze školek a škol. Udělejme si čas na 
nepředvídatelné příležitosti. Pokud se jen 
honíme za splněním povinností, říkáme 
druhým: Bůh pro tebe není a nemá na tebe čas.
• Vytvořme si prostor pro spontánnost. Jsou 
to právě neformální a neplánované chvíle  
s lidmi, které vytvářejí vztahy. Všimněme si 
kolik klíčových rozhovorů a věcí se odehrálo  
v evangeliích na cestě a zcela neplánovitě. 
Pokud cokoli neočekávaného vnímáme 
negativně, nemůžeme předat poklady 
evangelia. Je třeba si vytvářet prostor pro 
spontánnost a nastavit si rytmus života tak, aby 
pro věci, které přicházejí „mimochodem“ byl 
čas. Pokud budeme neustále v časovém stresu, 
těžko budeme někoho milovat.
• Věnujte se lidem z vašeho okolí, kteří mají 
zájem hledat Boha ve svém životě. Nabídněte 
jim společné projití Základů křesťanství. 
Nabídněte jim modlitbu. Pomozte jim samým 

vidět Boží jednání v jejich životě (Sk 14,17). 
Bůh jedná v životě nevěřících lidí kolem nás 
(Sk 17,28). Pomozte lidem nalézat svého 
stvořitele, jehož podpis nosí v srdci. On jim 
není tak vzdálený a není tak cizí. Touhu po 
něm nosí každý v srdci (Kaz 3,11). Ptejme 
se na duchovní zážitky, na to zda a kdy lidé 
prožívali Boží blízkost. Mluvte s nimi o svém 
příběhu. Pomozte jim dělat praktické kroky na 
jejich duchovní cestě jejich tempem a skrze to, 
co je jim vlastní. Nestačí jen zapříst rozhovor 
s lidmi. Je třeba s nimi tvořit skutečné vztahy.
•   Zmapujte si svou „žeň“ a pak učiňte konkrétní 
kroky! Je velký omyl, že nesení evangelia je 
o mluvení. Moje zkušenost posledních let je, 
že je to o lásce (mít rád ty, kteří jsou mi cizí)  
a přemýšlení na modlitbách o lidech kolem 
nás. Až pak dochází na mluvení.
• Ptejte se lidí na jejich život. Zajímejte se o ně. 
Naslouchejte jim. Věnujte jim soustředěnou 
pozornost. Lidé poznají, jestli se s nimi bavíte 
jen proto, že jim něco chcete vnutit nebo jestli 
je máte skutečně rádi. Navazujte skutečná 
kamarádství s lidmi mimo církev. 
• Využijte oslavy všeho typu – svatby, 
narozeniny, narození dítěte… Církev nebývá 
spojena s oslavami a večírky. Ale Ježíš na jedné 
svatbě ve chvíli, když už všechno víno bylo 
vypito, promění vodu ve víno skvělé kvality  
a párty běží dál. Je dobré zažívat s lidmi důležité 
životní chvíle. Lidé začnou překvapivě mluvit  
o hlubokých otázkách na oslavě, kde se vytvoří 
atmosféra bezpečí, přátelství a mezilidské 
pohody. Křesťané mají dvojnásobný důvod 
slavit a vyjádřit vděčnost.

K přemýšlení:
Na jaké meze narážíte v otázce ztělesňujícího 

stylu života? Jakých aktivit se jako křesťané 
nechceme účastnit? Vyhýbal by se jim i Ježíš? 
Budeme-li realisti – máme čas na své okolí? 
Nebylo by smysluplnější, čas, úsilí a finance 
vynakládané na mnoho církevních aktivit 
(které nenesou ovoce) investovat prostě do 
našich nejbližších vztahů, ve kterých žijeme?

k lidem (když poznají Ježíše Krista, sami budou 
hledat cestu do církve). To se děje, když se 
snažíme porozumět potřebám, rytmům života, 
vztahovým sítím, které jsou všude kolem nás. 
Jde o to všímat si, kde a jak se lidé scházejí. Kde 
probíhá jejich život, jak rozumějí svému životu 
nebo Bohu. Pak je na místě vyjádřit evangelium 
relevantním způsobem, který bude dávat 
posluchači smysl a bude řečen srozumitelným 
jazykem v kontextu jeho otázek.

Nesoustředit se na církev
Je třeba přestat soustředit naši misii na církev 

(jde nám o růst sboru, jde nám o početní růst, 
jde nám o to, abychom dělali to, co nám hlodá 
ve svědomí, že to dělat máme…) a soustředit 
ji na Boha. Prvotně je třeba se soustředit na 
Ježíše Krista, jím být oslněni, jeho zkoumat, od 
něj se učit, jím žít a z něj čerpat. To nás nutně 
povede k lidem. Abychom zde poctivě byli pro 
ně, s nimi a sdíleli s nimi svůj život. Až potom 
se zajímejme o to, jak budovat sbor, církev. 
Naopak to nefunguje! A. Hirsch to správně 
vyjádřil, když napsal, že christologie má 
určovat misiologii a ta určuje eklesiologii. 

Překážky
Největšími nepřáteli ztělesňujícího stylu 

života je individualismus (orientace na sebe 
sama), konzum (zaměření na naplnění našich 
osobních potřeb) a materialismus (orientace 
na „mít“ místo na „být“). Ztělesňující styl 
života je naproti tomu orientován na druhé 
lidi, jejich potřeby, a to kvůli vztahu, který jsme 
k nim zaujali. Poslední roky jsem přijal za své, 
že inkarnace (ztělesnění) není jen teologická 
teze, ale že to je povolání. Povolání inkarnovat 
se do prostředí, kam mě Bůh poslal. Začal 
jsem se pokoušet být skutečnou součástí 
svého prostředí a byl jsem nesmírně zaskočen 
odezvou svého okolí. Lidé reagují, mají zájem 
o „přiblížení se“ a co víc, chtějí se scházet, 
mluvit o duchovních věcech. A tak se scházíme 
a já nově objevil Ježíšova slova: … získávejte mi 
učedníky, křtěte je … a učte je… (Mt 28,19-20). 


