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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

3. 9. Petr Kučera Petr Kučera

10. 9. Petr Kučera Tomáš Jurtík

17. 9. Petr Kučera

24. 9. Petr Kučera Petr Mauler

1. 10. Daniel Litvan Petr Kučera

pravidelné aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost: pátek 16.30 
• Mládež: neděle 17.00
• Biblická a modlitební skupinka: středa 18.00 (až od 4. října!)
• Sese: 5. 9. / 19. 9. v 16.30 (každé sudé úterý v roce)
• Muži: 1. 9. / 7. 10. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)

Protože náš informační věstník nevyšel 
před prázdninami, ohlédnu se nejdříve 
na samý konec školního roku, tedy za 
měsícem červnem. 
Noc kostelů / Dětský den

Obě akce se konaly v pátek. Na 
dětský den přišlo výrazně více dětí než 
loni a velmi se vyvedl. Pomohla zde 
zjevně lepší propagace a zřejmě i dobrá 
pověst z loňského roku. Noc kostelů 
dopadla podobně jako vloni, přišlo 
zhruba kolem 20 hostí. Očekávaně 
přišlo dosti návštěvníků po desáté 
hodině večerní. Po půlnoci už nepřišel 
nikdo. Obě akce jistě pomohly otevřít 
dveře naší modlitebny a našich srdcí 
světu kolem nás. 
Letnice

První neděli v červnu byly Letnice, 
svátky připomínající nám moc Ducha 
svatého. Sobotu před nedělí se konal 
modlitební řetězec, ale byl poněkud 
„děravý“. Na tento víkend totiž mnozí 
odjeli. I já jsem organizoval celostátní 
biblickou stezku. Ale věřím, že další 
řetězec bude celistvější. Na letniční 

neděli se konala členská schůze, která potvrdila 
Samuele Fürsta za řádného člena staršovstva  
a poděkovali jsme odstupujícímu Mirkovi Siudovi 
za jeho dosavadní práci ve staršovstvu.  
Staršovstvo v pozměněné sestavě

Na následné schůzi staršovstva jsme řešili, 
kdo se ujme funkce místopředsedy po Mirkovi 
Siudovi. Po předchozí domluvě jsme zvolili 
Tomáše Jurtíka. Za jeho obětavou ochotu ujmout 
se tohoto nelehkého postu děkuji. 
Nad Biblí

Uzavřeli jsme seriál čtení 1. listu Korintským 
a bylo to pro mě velmi užitečné čtení. Snažili 
jsme se pozorně, jak to jen šlo, verš za veršem, 
pročíst celý dopis a nechávat slovo Boží působit 
na naše životy. Kdo si bude chtít 1. Korinstkým 
zopakovat, bude k tomu příležitost ve středu  
4. října. Nelze se nezmínit o neděli 18. 6., kdy kázali 
Ráchel Polohová a Daniel Kvasnička jun. na téma: 
Milovati budeš Pána Boha svého a milovati budeš 
bližního svého. Obě kázání se mi velmi líbila. 
Mládež

Na konci června jsme uspořádali poslední 
piknik mládeže u Ostravice, zhodnotili jsme rok, 
zazpívali a popovídali. Mládež se poslední dva 
měsíce scházela společně s mládeží z apoštolské 
církve, což celé setkávání výrazně oživilo. 

Kromě běžného sborového provozu proběhly také 
následující prázdninové akce. 
Sborová dovolená

První týden v červenci jsme strávili společně  
v Orlických horách. Naší základnou pro výpravy 
do okolí se stala chata roubenka v Sedloňově. 
Vždy se některé rodiny domluvily a vypravily se 
ke vhodnému cíli. Hromadně jsme vyrazili do 
nedalekého minialpinária a do rozstříleného  

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

9. 9. Seniorátní den v Malenovicích

10. 9. křest a přijímání do sboru

7. 10. svatba Ondra Siuda + Eliška Siudová

19. – 21. 10. Legoprojekt

30. 10. – 5. 11. Exit tour

plán akcí v roce 2017

náměty k modlitbám
• Za probuzení
• Otevřenost sboru do světa
• Za Legoprojekt
• Za zdraví a ochranu našich nemocných

pozvání ke službě
Hledáme ochotné lidi pro: 
• Legoprojekt
• Péči o nástěnky
• Kurzy Alfa
Zájemci nechť se hlásí u kazatele.



Tortuga: Tábor dorostu na Slezské Hartě

Společně s opavským dorostem jsme se 
vrátili 300 let zpět, do 18. století, které bývá 
označováno za zlatý věk pirátství. Hlavním 
pirátským přístavem byla Tortuga, která leží 
na stejnojmenném ostrůvku severozápadně od 
Hispanioly. A zde začala naše suchozemská  
i námořní dobrodružství.

Po složení pirátských zkoušek a přísahy 
se děti nechaly najmout na jednu z pěti lodí, 
každá patřila jiné zemi, byli zde Portugalci, 
Holanďané, Angličani, Španělé a Francouzi. 
Každá loď hovořila jazykem své země  
a měla dvě vlajky, jednu běžnou a druhou 
pirátskou. Mezi sebou pak družinky zápolily 
v tom, kdo na konci každého dne bude mít 
prozkoumanou největší část okolního moře. 
Některé lodě se vracely s podpalubím plným 
pokladů, jiné musely bojovat s mořskými 
příšerami, válečnými flotilami anebo 
dokonce čelit vzpouře své vlastní posádky!

Každý mohl také získávat různé pirátské 
hodnosti. K jejich získání ale musel úspěšně 
splnit jeden z dvanácti úkolů. Čím vyšší 
hodnost, tím lepší výhody. Plavčíci mohli 
jít místo rozcvičky ráno plavat, lodníci 
vybírat táborové písně a třeba takoví korzáři 
nemuseli na rozcvičku vůbec! Posádka každé 
lodě zároveň volila na každý den ze svého 
středu kapitána, který měl automaticky 
přednost přede všemi ve frontě na jídlo  
a spoustu dalších výhod a zodpovědností.

Většinu času jsme měli nádherné a teplé 
počasí, takže jsme se často koupali a taky 
hodně pádlovali na lodích a raftech. Podnikli 
jsme výlet na blízký vrch Roudný. Jsme Bohu 
vděčni za ochranu, protože po celou dobu 
tábora neutrpěl nikdo žádný vážnější úraz.

Idylku pirátského života po pár dnech 
osvěžila informace, že se nedaleko může 
nacházet bájný aztécký poklad. Po dobu 
několika dní se skupinky snažily najít různě 
ukryté mapy, které v sobě skrývaly indicie  
k tomu, kde se poklad nachází. Nakonec 
jsme zjistili, že bude třeba na lodích přeplout  
3 kilometry daleko a hledat na druhém břehu. 
Po náročném hledání se nakonec podařilo 
poklad nalézt a děti si do tábora odvezly 
zlatou sošku bájného Chalchiuhtotolina.

Když se piráti probudili do druhého dne, 
všichni dospělí byli jako omámení a vůbec 
nic nedělali! Někteří se snažili přijít záhadě 
na kloub a brzy se dovtípili, že za vše může 
ta soška. Bylo zajímavé sledovat, jak se věc 
vyvine a byli jsme velmi příjemně překvapeni, 
jak děti všechno skvěle zvládly. Děti měly 
svůj budíček, zvolily si jakousi radu starších  
a mezi sebou si pak rozdělily služby, 
připravily snídani a navařily dvouchodový 
oběd. Nakonec se dětem podařilo odpoledne 
všechny ze zakletí zachránit. 

O pokladu v táboře se ale dozvěděl také 
obávaný Černý korzár, který ještě ten večer 
náš tábor přepadl. Nám se ale podařilo 
zahnat jej do tmy okolních lesů. Naneštěstí 
ale další ráno jsme při nástupu zjistili, že 
dva naši piráti byli v noci uneseni do tábora 
Royal Rangers. Proto jsme se nalodili na naši 
suchozemskou válečnou loď V3S a jeli jsme 
je osvobodit. Akce se zdařila, zajatci byli 
zachráněni, odpadlíci potrestáni. Nakonec 
jsme u závěrečného táborového ohně oslavili 
naše úspěchy, vyhodnotili celotáborou hru  
a zavzpomínali na všechny zážitky.

Už nyní se těšíme na příští rok na stejném 
místě, opět s Opavou, ale s novým tématem 
tábora. A termín? Pište si do zápisníků: 

Tábor dorostu, 7.–15. 7. 2018

a nyní již krásně opraveného kostela 
v Neratově. Oproti minulým létům jsme 
pevně stanovili čas přemýšlení nad Božím 
slovem, s chválami a modlitbami. Scházeli 
jsme se poměrně v hojném počtu. Byl 
jsem za to rád. Novátorským počinem byla 
přítomnost kuchaře, který zajišťoval večeře  
a snídaně. Vařil obyčejná, nenovátorská jídla, 
což ne všem vyhovovalo. Několikrát jsem si 
říkal: „Válku na vás nevděčníci“. Ale to je zlé 
přání, nikomu bych to nepřál!
Tábor dorostu

Tábor navazoval těsně na sborovou 
dovolenou, což bylo nepříjemné. Samotný 
tábor byl super. Zázemí pro nás vytvořili 
opaváci, program jsme zase vytvářeli my, 
frýdečtí. Zázemí táborové základny bylo 
velkorysé a v mnohém už se ani divokému 
táboru nepodobalo: elektrické osvětlení, 
kohoutky na vodu, sprchy, perfektní záchody. 
Programově tábor pečlivě a s nadhledem 
připravil Marek Moškoř. Duchovní program 
jsem připravoval já. Zasazení tábora  
u přehrady Slezská Harta bylo úžasné – 
nádherná vodní plocha, čistá voda, koupání. 
Kolektiv vedoucích družný. Co si přát více! 
Lukov

Byla to akce volně navazující na tábory 
Hraničářů a Laviny, ale již dospělejšího 
charakteru, kladoucí větší důraz na 
samostatnost. Pomáhali jsme při obnově 
hradeb hradu Lukov, čímž jsme si vydělali 
skoro na celý pobyt. Bohatýrsky jsme 
odpočívali. V podvečer byl hrad Lukov 
„náš“. Sami jsme si vařili. Jako duchovní 
program jsme probírali různé druhy válek, 
od fyzických po duchovní. Vedoucí byli tři: 
Petr Kučera, Petr Kadlec z Třebové a Vítek 
Mecner z Apoštolské církve ve Frýdku. Velmi 
vydařená akce! 
Pánská jízda

Další hezký společný čas ve Staré Turé. 
Velmi přátelské setkání s výlety, s posezením 
u dobrého jídla a výborného piva. Setkali 
jsme se s Danielem Jurčem a měli jsme 
společenství i s ním. On byl velmi nadšený 

z toho, že nás vidí. Během výprav do okolí 
bylo hodně příležitostí si popovídat a sdílet 
své životy. Nad námi zářilo letní slunce. Co si 
přát více! 
Svatby o prázdninách

Letošní rok byl bohatý na svatby, obecně 
mi připadá, že se svatby množí, což je velmi 
dobře. V Olomouci se 22. 7. konala svatba 
Lucie Chvostkové a Owla. Jsem rád, že naše 
společenství bylo hojně zastoupeno. Já sám  
v tu dobu odjížděl na Lukov a je mi líto, že 
jsem tam nebyl. 

V Srpnu (12. 8.) se konala dlouho čekávaná  
a připravovaná svatba Petra Jury a Kašenky 
Chytilové, která byla v režii našeho sboru, 
byť se konala na břehu žermanické přehrady. 
Opět jsem byl potěšen hojným zastoupením 
našeho společenství. 

Zahradní svatbu jsme rovněž v srpnu mohli 
zažít u Maulerů na zahradě. Své ano si řekli 
Matěj Mauler a jeho snoubenka Lucie, to vše  
v kulise podvečera, pod romantickou 
lucernou. I zde jsem byl potěšen hojnou 
účastí naší sborové komunity. 
Různé

V létě se konala různá prázdninová kázání, 
podle akce, ze které jsem přijel. Vznikla  
i jedna malá minisérie o moudrosti. Dvakrát 
za prázdniny byl u nás starší kazatel Karel 
Buba a jeho služba i vlastní přítomnost měla 
hezký ohlas. 

O prázdninách také uspořádal Vítek Mecner 
v Janovicích prázdninovou mládežnickou 
párty s přespáním. Z doslechu vím, že to byla 
akce vydařená. 

22. srpna se narodila nádherná Rozárka 
Plicová. Maminka s dítětem nebyly zcela 
zdrávy a i nyní, když datluji tyto řádky, 
dochází k doléčování Majky. Věříme, a v tom 
duchu se i modlíme, že vše bude dobré. 

Nezahálelo ani staršovstvo, které se 
opakovaně sešlo k jednání. Nejdůležitější 
bylo jednání v Mladkově, kde kazatel položil 
otázku, zda-li se už ve Frýdku neopotřeboval. 
Bratří jej povzbudili k dalšímu setrvání.

– Petr Kučera


