shromáždění
neděle 10.00
2. 4. Petr Kučera

Mirek Siuda

9. 4. Petr Kučera

Jiří Siuda (s Večeří Páně)

16. 4. Petr Kučera

Petr Kučera

22. 4. Kučera /Lofítek

Petr Kučera (společná neděle s AC Frýdek-Místek)

30. 4. Petr Kučera

Petr Mauler

další aktivity
•
•
•
•
•

Dorost: pátek 16.30
Mládež: neděle 17.00
Sese: 4. 4. a 18. 4. v 16.30 (každé sudé úterý v roce)
Muži: 5. 5. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)
Večer chval: 16. 4. v 19.00 v kostele sv. Jana Křtitele
Bude pojmut jako oslava vzkříšení v rámci cesty do Emaus
• Okolo Frýdku cestička – 29. 4. – výlet rodin do Frýdeckého lesa
+ odpolední mlsání v modlitebně (Pavla&Marcel)

plán akcí v roce 2017
14.–16. 4.

Velikonoce + modlitby 24/1

23. 4.

Společné bohoslužby
s Apoštolskou církví

9. 6.

Noc kostelů + Dětský den

2.–7. 7.

Sborová dovolená
– Orlické hory

8.–16. 7.

Tábor dorostu
– Slezská Harta

28.–30. 7.

Víkendovka mužů
– Bílé Karpaty

23.–30. 9.

Legoprojekt

30. 10.–4. 11. Exit Tour

biblická a modlitební
středa 18.00
Od ledna pokračujeme s výklady listů
do Korintu, kapitolu za kapitolou.
Během dubna probíráme:
5. 4. kapitola 8 – Co ještě křesťan
dělat může – šedé zóny
19. 4. kapitola 9 – Kazatel – jeho
služba i jeho plat
26. 4. kapitola 10 – Co už křesťan
dělat nemůže

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

20
17
Frýdecký dorost má letos nabitý
kalendář a nejinak tomu bylo i letos
na jaře. Na přelomu března a dubna
jsme společně s opavským dorostem
strávili víkend na horské chatě
Kyčera v Beskydech. Celkem se nás
sešlo 35 a pořádně jsme si užívali
krásného teplého a slunečného
počasí. I na koupání v ledové vodě
místního kamenného bazénu došlo.
Dřevěná chalupa bez zavedeného
elektrického proudu se stala na tři
dny a dvě noci základnou, z níž jsme
vyráželi za dobrodružstvím.
Tématem víkendovky byla zlatá
horečka. Děti, rozdělené do čtyř
skupin, spolu zápolily o to, komu se
nakonec podaří získat nejvíce zlata.
Ještě předtím, než jsme se ale dostali
k samotnému hledání drahých kovů,
čekala nás náročná cesta na Aljašku,
kterou jsme zažili během sobotního
výletu. Museli jsme si vyrobit saně
pro psí spřežení, naložit na ně zásoby
a vydat se nebezpečným průsmykem

až tam, kde ještě ležel sníh. Po překonání všech
překážek jsme našli nedaleko Slavíče místo,
kde děti měly za úkol samy připravit kotlíkovou
polévku. Ukázalo se, že k úspěchu nestačí jen
nosit dříví z lesa, ale opravdu je třeba táhnout
společně za jeden provaz a umět si naplánovat
práci. Každý je důležitý. Nejúspěšnější skupinka
si pochutnávala na polévce již za 45 minut,
ostatním to trvalo i hodinu a půl. V dalších hrách
jsme pak dorazili do cíle, a po překonání všech
potíží si každý mohl ověřit, že být zlatokopem
nebyl rozhodně žádný med.
Souběžně se zlatokopeckou tematikou jsme se
věnovali také dějinám církve, které jsme probrali
od jejích počátků až po současnost. V noční hře
jsme pašovali knihy nového zákona územím
ovládaným římskými vojsky. Období středověku
a politické pletichy, na pozadí rozdělení církve na
západní a východní, jsme zase intenzivně prožili
pomocí larpové hry. Ve městě se obchodovalo,
Papež svolal křížovou výpravu a Benedikt se
svými stoupenci založil klášter. Hra děti vtáhla
do děje a někteří ještě dlouho diskutovali o jejím
průběhu a jak by to mohlo pokračovat dále.
Akce byla velmi povedená, až nám bylo líto, že
trvala jen tak krátce. – MM

Sborový zpravodaj Církve
bratrské ve Frýdku-Místku
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Krátká vzpomínka na Izrael

Březen pohledem kazatele

Více z vás se mě ptalo, jak bylo v Izraeli.
Dovolím si uvést několik poznatků.
Izrael je velmi malá země, velká asi jako
dvě třetiny Moravy. Soudě podle četnosti
běžných zpráv, zdá se být tato země středem
celého světa. Doposavad jsem si krajinu,
ve které se odehrávaly biblické příběhy,
jen představoval. Nyní jsem ji mohl spatřit
vlastníma očima.
Prvním šokem bylo pro mě obrovské
tisícimetrové převýšení mezi údolím Jordánu
a běžnou krajinou. Nikde jsem neviděl tak
prudké silnice.
Jiným překvapením byla pro mě hornatost
celého Izraele. Města tu mají spíše na kopcích
než v údolí. I Jeruzalém je město na horách.
O suchu jsem věděl, ale nyní jsem ho spatřil.
Déšť je v Izraeli požehnáním. Nikdo neřekne,
že je škaredě, když prší. O to úžasnější je
všudypřítomná zeleň na Izraelské straně,
díky důmyslným závlahám i obyčejného
chodníku. V Izraeli se staví přístřešky ne
kvůli dešti, ale kvůli slunci. Nejpříjemněji je
v jeskyních.
Doma jsem se cítil u Galilejského jezera
(spíše moře). Krásné a pokojné. Nad
Kafarnau, kde bydlel Pán Ježíš, jsem prožil
hezkou chvíli na místě, o které nám průvodce
řekl, že to byla zřejmě ona hora, kam se chodil
Ježíš modlit. Modlil jsem se tam i já. Krása.
Judská poušť, kterou procházel Pán Ježíš
a byl po svém křtu pokoušen mě také oslovila
svou pustotou, ze které šel přímo strach
a hrůza. Živě jsem si ji představil jako místo,
kde vládnou démoni, kde vládne smrt a po
vyprahlých svazích se prohánějí pouštní
kozlové s dlouhými rohy.
Dojem na mě udělala protestantská verze
Golgoty. Jeruzalémské popraviště, kde je
dnes autobusové nádraží, se nacházelo
pod skalou, které se kvůli tvaru dodnes
říká Lebka. Mohl jsem se rovněž projít
Getsemanskou zahradou a navštívit jeskyni,

Měsíc březen, byl pro mě měsícem
dovolenkovým, kdy jsem mohl být v Izraeli.
O mé cestě jsem se sdílel na mimořádné
biblické hodině, pár postřehů jsem sepsal na
protější stránce.
V březnu se uskutečnilo dloholetě slibované
setkání mužů. Proběhlo díky péči Petra Plice
ve Stolárně u bowlingu. Zde jsme si domluvili
rovněž mužskou akci o prázdninách
a následné setkání, kde se domluvíme na
pravidelném scházení. To se uskutečnilo
první pátek v dubnu. Muži se dohodli, že se
budou scházet vždy první pátek v měsíci.
Další akcí, která se vydařila, byl dětský
karneval. Zúčastnilo se ho patnáct dětí,
polovina byla hostů. Děti se dostaly na
pohádkový ostrov, kde plnily úkoly. Opět díky
za organizaci i nápady Pavle a Marcelovi.
Krásná akce, o které děti mluvily dopředu.
Poprvé jsem vyrazil na tradiční akci

kde asi Ježíš nocovával v příjemném chladu
jeskyně.
Měl jsem také možnost projít se krajinou,
v níž si hráli na chytanou David a Saul.
Polopoušť. Údolí s čistým potokem. S krkavci
nad hlavou. Podobní asi přinášeli maso
Eliášovi.
Na konec něco ze současnosti:
• Je silné vidět na vlastní oči kulturní rozdíl
mezi arabskými a židovskými územími.
• Je překvapující vidět na vlastní oči
neexistující stát Palestina, která má v mnoha
zemích, včetně naší, svá velvyslanectví.
Neuvěřitelně imituje svou státnost, ale nemá
vlastní měnu, elektriku, vodu, infrastrukturu.
A vlastně ani vůli sama sebe vyhlásit za stát.
• Je nádherné vidět podivuhodné požehnání
izraelské práce. Jejich pole a sady jsou bujné
a zelené. Na golánských vinicích pěstují
víno teprve sedm let a už nyní vyhrávají
světové soutěže. Turistický ruch v Izraeli
kvete, záchody jsou krásné a čisté, zadarmo
a státní. Styl obyčejných staveb, chodníků je
východní, to ale nic nemění na tom, že jsme
v nejrozvinutější zemi světa.
• Úžasné je zažít sobotu. V pátek večer
Izrael utichá. Auta přestávají jezdit, veřejná
doprava taktéž, obchody jsou zavřené.
Rodiny se scházejí ke společnému jídlu,
odcházejí do četných synagog. Odpočívají od
všedních dní. V sobotu večer pak slaví konec
šabatu. Domnívám se, že rozlišování svatého
a všedního je něco, co se máme od židů učit.

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.

Velikonoce

manželů Valíčkových – Jarovolání. Bylo nás
dosti, bylo blátivo, klouzali jsme bahnem,
ale bylo to super. Akce je to tradiční, pečlivě
přípravená, s tradičními zastávkami, hrami,
voláním jara, opečením špekáčků. Na závěr
výborné buchty a fantastický ovocný čaj ze
sušených ostružin. Každému tuto akci vřele
doporučuji. Díky Jarovolání byl s námi i náš
milý Karel Vrána s mládežníky z Chotěboře
a Kutné hory.
Poslední březnový víkend jsme s opavským
dorostem vyrazili na beskydskou chatu
Kyčera. Akci je věnován samostatný článek.
V prostorách výměníku proběhl koncem
měsíce velký jarní úklid. Byla umyta okna,
vyprány záclony a nechali jsme si odborně
vyčistit koberce. Moc děkuji všem, kteří
obětovali svůj čas a přiložili ruku k dílu!
– Petr Kučera

(nejslavnější svátky křesťanské)

Zelený čtvrtek

18.00 Tradiční reminiscence poslední večeře. Budeme číst čtyři velikonoční
texty, zpívat čtyři velikonoční písně, budeme se čtyřikrát modlit, čtyřikrát pít víno
a nekvašený chléb. Po vzoru židovské poslední večeře, na čtyři chody.

Velký Pátek

10.00 Velkopáteční bohoslužby s Večeří Páně
20.00 Tradiční cesta kříže na Štandl v 20.00. Sraz u jezdeckého klubu Sviadnov.

Bílá sobota

Budou probíhat modlitby 24/1, prosím zapisujte se do tabulky na webu.

Neděle Vzkříšení

10.00 Bohoslužby Vzkříšení
19.00 Večer chval v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku.
Bude pojmut jako oslava vzkříšení v rámci cesty do Emaus.

