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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

7. 5. Petr Kučera vede Tomáš Jurtík

14. 5. Petr Kučera vede Daniel Kvasnička (VP)

21. 5. Roman Toušek vede Mirek Siuda

28. 5. Petr Kučera vede Samuel Furst

4. 6. Jiří Valeš vede David Neuwirth

pravidelné aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost: pátek 16.30 (v pátek 5. 5. dorost nebude!)
• Mládež: neděle 17.00
• Biblická a modlitební skupinka: středa 18.00
• Sese: 2. 5. / 16. 5. / 30. 5. v 16.30 (každé sudé úterý v roce)
• Muži: 5. 5. / 2. 6. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)

• 5. 5. | pátek | 19.00 – Mužská skupinka na téma: „Kdo je muž“
• 5. –6. 5. | pátek-sobota |  Biblická stezka dorostu v Havířově 
• 12.–13. 5. | pátek-sobota | Celocírkevní konference v Písku, s volbou nové Rady CB
• 15.5.–18.5. | kazatel na návštěvě Bratislavského sboru CB
• 21. 5. | neděle | bohoslužby s návštěvou manželů Budzákových 
• 27. 5. | kola + deskohraní | informace: Pavla&Marcel
• 2. 6. | pátek | 19.00 – Mužská skupinka – bowling v Jadranu vedle modlitebny

Vizitace
Duben začal na květnou neděli 

vizitací našeho sboru. Ta slouží 
především jako nastavené zpětné 
zrcadlo pro sbor, staršovstvo, kazatele 
i pro vedení církve. Vizitátorem byl 
Tadeáš Filipek. Oficiální zprávu ještě 
nemáme, četli jsme jen jakýsi „první 
nástřel“. Z něho si dovoluji citovat: 

„Vizitátor vedl rozhovor s bratrem 
kazatelem Petrem Kučerou, navštívil 
osm rodin, setkal se s vedením 
mládeže, byl u jednání o zahájení 
nové aktivity – skupinky chlapů, 
jednal se staršovstvem, účastnil se 
nedělního shromáždění a vizitátor také 
vedl vizitační členské shromáždění. 
Hodinový čas vymezený pro případné 
zájemce k rozhovoru nebyl využit. 
V závěru jsem prožil příjemný čas 
u společného oběda s celým sborem. 

Členové frýdeckého sboru tvoří 
velkou Boží rodinu. Je cítit vzájemná 
láska a porozumění bez rozdílu 
věku, postavení. Tento duch vyzařuje 

jak během shromáždění, tak i během rozhovorů 
s jednotlivci. Ví o svých potřebách, radostech 
i starostech. Dovedou se za sebe modlit a navzájem 
si pomáhat. Krásné obecenství láskyplných vztahů. 
Jako slabší stránku členové vidí misijní aktivity 
a otevření se směrem ven.“

Kompletní a oficiální vizitační zprávu dostaneme 
během května a bude buď k nahlédnutí či ke 
zveřejnění pro členy sboru.
Modlitby 24/7 o Velikonocích

Velikonoce jsou největšími svátky v církevním 
kalendáři. Největší novotou našeho slavení byl 
modlitební řetězec 24/1, který trval od bílé soboty 
do vzkříšení, v neděli ráno. Jsem moc rád, že 
jsme se modlili, že jsme bez problémů obsadili 
všechny hodiny, že jsme měli onu pozoruhodnou 
zkušenost delší modlitby. Ano, modlit se déle 
nemusí znamenat rozpačitou nudu. 
Velikonoce

Další části velikonoc byly pro nás již klasické 
– čtvrteční setkání kolem stolu na připomenutí 
poslední večeře, bohoslužby, cesta kříže. Děkuji 
všem, kdo jste jakkoliv přispěli ke zdárnému 
průběhu. Třeba Vaškovi Dvorskému za letošní  
opravdu super masivní kříž. 

Neděli vzkříšení jsme se snažili rovněž nějak 
oživit, ale nakonec se oživila „sama“. Něčím 
novým pro nás byla modlitba s mazáním olejem 
nad nemocnými. Byl bych rád, kdybychom  
i ohledně svého zdraví se více obraceli k Pánu 
Bohu. Hrůzu mi nahání tu podvodní, tu se zlým 
propojení léčitelé, ke kterým někdy i křesťané 
pomrkávají. V neděli večer bylo další novum – 
ekumenický večer chval. Velmi jsem se těšil, ale 
fyzicky jsem odpadl. Večer byl podle vyprávění 
velmi pěkný, včetně modliteb za město nad 
městem. 

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

program mládeže
  7. 5. AC-CB – Hosté z AC – Co je evangelium
14. 5. Trénink na Exit Tour
21. 5.  Zpětná vazba z Tréninku – grilovačka
28. 5.  Host: Roman Toušek

blízké akce

...

svatby 

22. 7. Lucka Chvostková + Owl – Olomouc
12. 8. Petr Jura + Kašenka Chytilová
7. 10. Ondra Siuda + Eliška Siudova – Ostrava



Ze staršovstva

pozvání ke službě
Hledáme ochotné lidi, kteří by si vzali za své 
některé z následujících služeb/aktivit. 

• Péče o nástěnky
• Kurzy Alfa

Zájemci nechť se hlásí u kazatele.

Sešli jsme se v dubnu celkem dvakrát. 
Probrali jsme více témat, z nichž si dovoluji 
vybrat ty podstatná: Přehlédli jsme nástřel 
vizitační zprávy. • Uskutečníme opět 
„studnu tří bratří“, tentokrát s obměnou 
– dva bratři + sestra. Nechte se překvapit. 
• Domluvili jsme se na pokračování další 
spolupráce s pastorem Kyle Evansem. 
• Mluvili jsme o nových lidech v našem 
společenství, o připravovaných svatbách. 
Staršovstvo pověřilo kazatele ke svatbě 
Petra Jury a Kašenky Chytilové. • Domluvili 
jsme si další setkání staršovstva, které se 

bude věnovat čistě rozhovorům. Zároveň 
vnímáme potřebu celodenního staršovstva, 
protože se kupí nenaléhavé a důležité úkoly. 
• Přemýšleli jsme nad tématem Noci kostelů 
v naší modlitebně a rozhodli jsme se nějak 
vtipně pojmout a přiblížit postavu Jana 
Amose Komenského, posledního biskupa 
Jednoty bratrské. • Staršovstvo schválilo 
úhradu ceny za trénink na Exit-tour, nákup 
stolního tenisu a stolního fotbalu pro 
modlitebnu. • Zmínili jsme se o možnosti 
koupě překladatelských setů. • Plánovali 
jsme společné bohoslužby a modlitby 24/1.

náměty k modlitbám
• Za probuzení
• Otevřenost sboru do světa
• Za noc kostelů a dětský den

Společné bohoslužby 
s Apoštolskou církví

Jiným pozoruhodným počinem v dubnu 
byla společná bohoslužba s Apoštolskou 
církví. Snad mi odpustíte, když připomenu 
časy, kdy slovo „letniční“ bylo v naší církvi 
doslova „na indexu“.  Nyní jsme se mohli sejít 
jako jedna rodina Boží. Názorová různost 
trvá, ale skutečnost, že máme jednoho Pána 
církve, jeden cíl a podobné probuzenecké 
směřování – to zůstává. Pokračování bude 
zřejmě v září. Jarek Lofítek, pastor AC nám 
napsal: „Hovořili jsme o společné bohoslužbě, 
která proběhla a všichni byli povzbuzeni. 
Vnímáme to, že je to něco, co je v Božím srdci. 
Jsme pro to na podzim to znovu uskutečnit, 
zapojit do toho starší sboru a spojit to 
i s modlitbami za EXIT TOUR. Bylo by dobré 
se taky předtím sejít i jako staršovstva obou 
sborů, poznat se a i popovídat o spolupráci 
na rovině mládeže, taky zodpovědět nějaké 
otázky pokud by nějaké byly. Nejsme proti 
tomu, aby se už nyní mládež setkávala,  
poznávali se a připravovali na EXIT TOUR, 
pokud nejste proti tomu. Ať vám Pán žehná 
svojí přízni a přítomností.“ 
Mládež
V mládeži jsme opět přemýšleli o smyslu 
našeho snažení se „o mládež“. Jisté oživení 
smysluplnosti by mohlo přinést setkávání 
s vrstevníky z Apoštolské církve.  

Mužská skupinka
Již v březnu jsme se sešli na setkání 

při bowlingu a na začátku dubna jsme 
pokračovali, tentokrát nad tématem náplně 
a frekvence mužských setkání. Budeme se 
scházet každý první pátek v měsíci. Témata 
si budeme postupně domlouvat. Díky všem, 
kteří se o nastartování zasloužili.
Vzdělávání kazatele

Rada CB, potažmo studijní odbor, vyžaduje 
po kazatelích sebevzdělávání. Tedy i já jsem 
vyrazil za dovzděláním na historickou 
konferenci o mém oblíbenci Martinovi 
Lutherovi, kterou pořádalo Sdružení 
evangelikálních teologů. Letos máme výročí 
500 let od počátku lutherské reformace! 

Konference většinou sestává ze sezení 
a poslouchání poučených lidí. Krásně jsem si 
užíval a zapisoval slova doc. Petra Hlaváčka. 
Vedl nádhernou přenášku s přesahy do 
současnosti: Bylo opravdu 95 Lutherových 
tezí začátkem reformace? Fyzicky špatně 
bylo rozumět huhňavému prof. Vokounovi. 

Vrcholem pro mě byla přednáška faráře 
Petra Macka, překladatele Lutherova díla,  
o duchovním životě velkého reformátora. 
Své povídání měl sestaveno především 
z citátů Luthera. Mohu říci, že konference pro 
mě byla napitím se ze studánky reformace. 

– Petr Kučera

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00

Pokračujeme s výklady listů do Korintu. Cenností biblických hodin je právě ono čtení 
systémem kapitola za kapitolou, verš za veršem. Nevybíráme si jen ty veršíky, které se 
nám zrovna líbí, spíše narážíme na verše a myšlenky, se kterými si nevíme rady. A naopak 
veršům, které jsou zažity v obecném podvědomí, musíme občas díky kontextu změnit smysl.  
Jste srdečně zváni!
  3. 5. kapitola 11 – Omezení žen při bohoslužbách? Počátek liturgického slavení při Večeři Páně?
10. 5. kapitola 12 – O duchovních darech (charizmatech) nechci, abyste nevěděli.... 
17. 5. „Jen“ modlitební skupinka.
24. 5. kapitola 13 – Láska největší duchovní dar, nad které není. Velepíseň lásky.
31. 5. kapitola 14 – Uvedení charismatického sboru do řádného pořádku.

3. 6. 20.00 – Večer chval, farní kostel sv. Jana Křtitele

3.–4. 6. Letniční modlitební řetězec

4. 6. Letnice!!!

9. 6. Noc kostelů + Dětský den

16.–17. 6. Klášterní víkend

2. 7.–7. 7. Sborová dovolená (Orlické hory)

8. 7.–16. 7. Tábor dorostu (Slezská Harta)

28. 7. – 30. 7. Pánská jízda (Bílé Karpaty)

3. 8.–6. 8. Prázdninová akce mládeže – voda

30. 9.–23. 9. Legoprojekt

30. 10.–4. 11. Exit tour

plánované akce v roce 2017


