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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

4. 6. Jiří Valeš vede David Neuwirth (Letnice)

11. 6. Petr Kučera (VP) vede Petr Mauler

18. 6. "Studna tří bratří" káže více lidí, vede Petr Kučera

25. 6. host vede Ota Fiala 

pravidelné aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost: pátek 16.30 (v pátek 30. 6. dorost nebude!)
• Mládež: neděle 17.00
• Biblická a modlitební skupinka: středa 18.00
• Sese: 13. 6. / 27. 6. v 16.30 (každé sudé úterý v roce)
• Muži: 2. 6. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)

Na začátku května proběhlo první 
setkání mužů na téma „Kdo je muž“ 
a bylo to užitečné setkání. Zazpívali 
jsme, společně jsme mluvili a nakonec 
se modlili. Každý pověděl svůj pohled 
na to, co dělá muže mužem. 

Během května vzniklo společné 
setkávání mládežníků z AC a CB. 
Toto propojení aktivně zprostředkoval 
Vašek Dvorský, který tak učinil 
s jednoduchou bezprostředností,  
jemu vlastní. Ale spojení přineslo 
oživení. Opět se nám chce chodit 
na mládež. Staršovstva obou sborů 
tomuto propojení přejí a proto tuto 
spolupráci odsouhlasili, byť tak museli 
učinit zpětně. 

Během května vyšel aktualizovaný 
modlitební seznam. Kdo chce, může 
si o něj napsat.

Milým oživení nedělních bohoslužeb 
byla návštěva Romana Touška, který 
u nás kázal. Tuto neděli nás rovněž 
navštívili manželé Budzákovi, kteří 
se nám představili, měli slovíčko pro 
děti a bratr Budzák nás doprovodil na 

akordeon. Celá návštěva byla poměrně nesnadnou 
logistickou akcí, ale vše se vydařilo. Onu neděli 
jsem si vyzkoušel roli učitele nedělní starší besídky 
a byla to moc hezká zkušenost.  

V květnu proběhla konference Církve bratrské, 
díky které máme novou radu CB. Zprávy 
z koference najdeme ve zvláštním bodu. 

Poslední neděli v květnu jsme ukončili dlouhou 
sérii „Kázání na hoře“. Předposlední dvě kázání 
byla více obrázková a poslední osvětlilo tajemství 
zobrazovaného transformátu. Celkově mě, jako 
kázajícího, výklad kázání na hoře velmi povzbudil, 
motivoval k lepšímu životu, k následování Krista. 

Poslední májovou sobotu také proběhla akce 
„ženy na bicyklech“. Inu nebyl jsem tam, ale bylo 
to jistě skvělé. 

Důležitou změnou ve staršovstvu byla rezignace 
Mirka Siudy. O této možnosti uvažoval kvůli 
rodinné situaci už delší dobu. Mirek je nejdéle 
sloužící starší ve Frýdku-Místku, místopředseda 
staršovstva. Všichni sie velmi vážíme jeho 
stálosti a pevnosti. Na staršovstvu u Siudů jsme 
se ve staré sestavě sešli naposled. Nad talířem 
u jeleního guláše. Krása. Místo Mirka nastoupí 
Samuel Fürst, který získal v posledních volbách 
nadpoloviční většinu. Nemusí se tedy konat 
doplňovací volby. 

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

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

plán akcí v roce 2017

program mládeže
 4. 6. Letniční mládež 
 – společné studium Bible (společně)
11. 6. Jak k nám přišla Bible
18. 6. zatím neplánováno
25. 6. zatím neplánováno



Konference Církve bratrskéKvětnové akce dorostu

pozvání ke službě
Hledáme ochotné lidi pro: 

• Péči o nástěnky
• Kurzy Alfa

Zájemci nechť se hlásí u kazatele.

Konference na volební období začínající  
1. září 2017 zvolila ve volbě zbývajících členů 
Rady Církve bratrské následující bratry:  
br. Tadeáš Filipek (nekazatel); br. kaz. 
Tomáš Holubec (správce sboru); br. Tomáš 
Hurta (nekazatel) br. kaz. Bronislav Matulík 
(správce sboru); br. kaz. Jaroslav Pokorný 
(kazatel); br. kaz. Roman Toušek (správce 
sboru). 

Minulá konference zvolila předsedu 
Davida Nováka, místopředsedu Petra Rause 
a tajemníka Petra Grulicha. Konference 
schválila některé drobné změny v Řádu správy 
církve, a to změny k lepšímu, změkčující 
poměrně přísná pravidla předchozího znění. 

Konference také dala zelenou dalšímu 
pokračování vydávání Brány, ovšem s tím, 
že za každého člena církve, který neodebírá 
církevní časopis, zaplatíme ročně pro účely 
vydávání 40 Kč. Nad tímto usnesením jsme 
kroutili hlavou. Schválily ho tři čtvrtiny 
církve! Jinak konference schválila běžnou 
agendu. 

Druhá část jednání byla duchovní, 
týkala se života modlitby a hodnocení 
duchovního stavu celé církve. Na závěr se 
konal vizionářský panel, který byl výborný 
a inspirativní. 

Biblická stezka
Celkem dvě hlídky jsme postavili za náš 

dorost na tradičním orientačním závodě, 
který se uskutečnil 5.–6. května v Havířově. 
Po předchozích vydatných deštích byl terén 
v lese hodně promáčený, ale ani bláto, ani 
větší množství vody nikoho nezastavilo. 
Dokonce i slunce nakonec vykouklo zpoza 
mraků. Na dorostech jsme se letos věnovali 
přípravě na stezku zase o něco více. Měli jsme 
proto velkou radost, že naše skupinky se ve 
výsledcích opět o něco zlepšily. Hlídka číslo 
13 (Eliška Jurtíková, Klára Fürstová, Šimon 
Mauler) obsadila pěkné 13. místo, čtrnáctka 
(Saskie Totevová, Natálka Fürstová, Matyáš 
Siuda) se umístila na 18. místě. Všichni jsme 
si užili i společný program, zpívání s kapelou 
a připravené sportovní aktivity. 

Přespávačka ve Štítině
V pátek 26. května jsme se vlakem vypravili 

s dorostem na přespávačku do Štítiny. 
Zde jsme se na statku setkali s opavským 
dorostem, se kterým letos pojedeme na tábor. 
Program byl opravdu pestrý a nabitý. Hned  
v pátek jsme stihli zahrát bojovku ve vesnici, 
na večeři měli grilované maso a nechyběl ani 
napínavý film. Sobotu jsme strávili v osadě 
ukryté v lesním remízku uprostřed polí. 
Na místo jsme dojeli na korbě vozidla V3S  
a k samotnému tábořišti jsme museli přejít 
po pokáceném stromu přes potok. Zde jsme 
strávili moc hezký den. Hráli jsme frisbee, 
ringo i volejbal. Kluci si vyzkoušeli air soft  
v lesíku a opékali jsme na klaccích trdelníky. 
Kdo nebyl, může jen litovat. A kdo byl, určitě 
se těší na tábor ještě více. Bude to pecka.

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

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00

7. 6. kapitola 14 | Regulace charismatických bohoslužeb
14. 7. kapitola 15 | Věřím v těla z mrtvých vkříšení
20. 6. proběhne modlitební skupinka 
28. 6. kapitola 16 | Pohled do pracovního diáře apoštola
Cenností biblických hodin je 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!

pátek 9. 6. od 16.00
JANÁČKŮV PARK (Místek - Riviéra)

pořádá CÍRKEV BRATRSKÁ
FRÝDEK-MÍSTEK

veselé a poučné odpoledne pro dětI

svatby 

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


