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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

26. 11. Jirka Valeš vede: Petr Vítek 

3. 12. Karel Buba vede: Samuel Fürst 

10. 12. Petr Kučera vede: Mirek Siuda

17. 12. Petr Kučera vede: Petr Kučera, Vánoční slavnost s dětmi

24. 12. Petr Kučera vede: Petr Kučera

25. 12. Petr Kučera vede: Petr Kučera

31. 12. Petr Kučera vedení zatím neurčeno

pravidelné aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost – pátek 16.30 
• Mládež (Unique) – neděle v 16.00 
• Sese – úterý 12. 12. v 16.30
• Mužská skupinka – pátek 1. 12.  / 4. 1. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)
• Biblická a modlitební skupinka – každou středu v 18.00 (ve středu 27. 12. není)

Poslední Rozbřesk vyšel v září, potom 
nastala doba, kdy se vše ve sboru 
vezlo samospádem. Nevím, zda jste to 
pocítili, ale veškerá péče se soustředila 
na zvládnutí dvou velkých akcí – Exit 
Tour a Legoprojektu. Tedy nejdříve pár 
slov o nich. 

Legoprojekt
Skvělá akce, o které jsme měli docela 

konkrétní představu. Leč, jedna věc je 
akci vidět na vlastní oči a věc druhá je 
zažít vše na „vlastní kůži“. 

Celkově akci Legoprojekt hodnotím 
navýsost kladně. Zatím nejvíce nových 
lidí překročilo práh naší modlitebny. 
Děti i rodiče byli nadšeni. Počty se 
navyšovaly každý den. V  sobotu 
večer nás bylo 48 stavitelů (oproti 

doporučovaným 32) a na samém konci akce byly 
všechny stavebnice s návody využity. 

Legoprojekt jsme se učili za pochodu: Jak stavět 
samotný stůl, jak vydávat stavebnice, jak řídit 
stavbu, jak předávat evangelium, jak vítat lidi, jak 
navazovat kontakty. Legoprojekt rovněž ukázal 
připravenost našeho společenství na tak rozsáhlou 
akci. Jsem vděčný za každou pomocnou ruku, ale 
především za ty vytrvalé. On totiž musí být vždy 
někdo, kdo akci dotáhne do poslední kostičky. 

Jsem rád, že nyní už víme jak na to, čeho se 
vystříhat a naopak, co je normální. 

Exit tour
Byla to akce zcela jiná. Společně s  Apoštolskou  

a „buňkovou církví“ jsme si nasmlouvali a částečně 
zaplatili pomoc z misijní organizace KAM. 

Co je Exit tour? Jedno velké tažení po školách, 
podobné koncertnímu turné. Byli jsme na 
gymnáziích Petra Bezruče a na Cihelní, na škole 
„na skleníku“ a na 3. základní škole. 

Co je výsledkem této akce?
 ● Na školách mohly proběhnout kvalitní, 
hodnotově založené, přednášky špičkových 
křesťanských lektorů.

 ● Děcka mohla potkat dobrou křesťanskou 
kapelu, bavit se s nimi o životě a víře v rámci 
konverzačních hodin. 

 ● Odpoledne jsme mohli děcka zvát na večerní, 
již otevřeně evangelizační, programy, které 
nebyly nějakou nepřirozenou nalejvárnou, ale 
opravdu hezkými večery. 

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

sobota 10. 12. 15.00 – 17.00 Předvánoční hravé a tvořivé odpoledne s dětmi

sobota 16. 12. 19.00 – Adventní chvály ve Výměníku

neděle 17. 12. 10.00 – Vánoční slavnost s dětmi

pondělí 25. 12. 10.00 – Boží hod Vánoční

neděle 31. 12.
18.00 – Silvestr ve Výměníku, společný volný večer, ohlédnutí za 
sborovým životem. Rovněž ohlédnutí za svými dovolenými ve formátu 
„PechaKucha“ – 20 obrázků po dvaceti vteřinách (6 minut a 40 sekund).

neděle 18. 1. Výroční členská schůze s obědem

2.–4. 2. 2018 Zimní výprava dorostu do Pohoře, spolu s opavským dorostem. 

plán akcí

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



Hledání pravé podstaty (ne)jasných veršů Bibli
Během podzimu jsme o  nedělích probírali 

verše, které bývají špatně chápány, případně 
jsou nesnadné. Zde je heslovité shrnutí: 

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh 
je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni 
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se 
zkouškou vám připraví i východisko a dá vám 
sílu, abyste mohli obstát. – 1. Kor. 10:13  Tak to 
je verš velkého mýlení. Nemluví o zkouškách, 
ale o pokušeních. Není vyučujícím veršem, ale 
spíše ilustrací toho, jak laskavý a trpělivý byl 
Pán Bůh ke korintským v jejich hříchu. 

Amen, pravím vám, že všecko bude lidem 
odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. 
Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, 
nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným 
hříchem. – Mk. 3:28–29.  Jedná se o takovou 
míru odpadnutí od Boha, kdy zlost a rouhání 
přetéká přes okraj duše a zabraňuje ostatním 
v poznání Krista. 

 Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten 
ho neviděl ani nepoznal. – 1.  Jan. 3:6  Víme, že 
nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn 
Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 1. Jan.  
5:18 Tyto verše je třeba chápat v kontextu celé 
epištoly, ale neubírat jim jejich radikalitu. 

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské 
srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho 
milují. – 1. Kor. 2:9. Verš je ve svém kontextu 
spíše o Boží moudrosti v  Kristu zjevené,  
o neslýchaném a nevídaném činu spásy.

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-
li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu  
a budu s ním večeřet a on se mnou. – Zj. 3:20 
Verš je ve svém kontextu určen především 
pro církev, ne pro jednotlivce. 

Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo 
z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po 
nich šlapal, rozšlapal jsem je v svém rozhořčení, 
až šťáva z nich mi roucho postříkala, 
poskvrnil jsem si celý oděv. – Iz. 63:1–8 Verše 
připomínající nám nepravdivý obraz Boha, 
jako jemného plyšáčka bez záporných emocí. 
To je falešná a nebiblická představa Boha. 

 K horám své oči obracím, odkud se dočkám 
pomoci?  Má pomoc od Hospodina přichází, 
jenž nebe i zemi učinil! Výklad tohoto verše 
byl na přání, protože se setkáváme s různými 
výklady. Například neupírejte se k horám, ale 
k Hospodinu. Verš je hezkou ilustrací toho, že 
verše mývají i více výkladů a v tomto případě 
správný výklad odhadujeme. 

V  pátek jsme akci uzavřeli velikým 
koncertem, kde to skupina Divine Attraction 
rozbalila naplno. Multimediální show. Děti 
pařily o sto šest. Na závěr zazněla výzva 
k  obrácení se ke Kristu. Hodně lidí zvedlo 
ruce, méně jich odešlo do vedlejší místnosti 
k  dalšímu rozhovoru. Ptáte-li se kolik lidí 
mohlo uvěřit, potom víme zatím jen o jedné 
dívčině v buňkovém společenství. 

Akci jsme sice dopředu nasmlouvali, ale 
i tak na nás zbylo dost práce s  technickým 
zabezpečením. Z  našeho společenství 
bych zde rád vyzdvihl především velkou  
a spolehlivou pomoc Vaška Dvorského ml.. 

Pro mě osobně byla akce především 
inspirací při pohledu na upřímnou misijní 
snahu našich přátel z buňkové církve. 
Jejich nasazení při budování kontaktů a při 
rozhovorech s  lidmi bylo příkladná. Až jsem 
se zastyděl. 

S Exit Tourem souvisela i proměna společné 
mládeže AC-CB. Název  mládeže se změnil 
na UNIQUE. Změnila se i atmosféra. Na 
setkání přišly nové tváře. Některé z  Exitu, 
jiné z řad přátel. Je to super. 

Dorost
Hezkou akcí byla na konci září podzimní 

výprava dorostu do Štramberka. Ubytováni 
jsme byli na evangelické faře, k  dispozici 
jsme měli velkou zahradu i s  lanovkou  
a téměř kýčovitým výhledem na Štramberk. 
Hráli jsme „stínadelskou“ noční hru 
v  historickém centru okolo trúby, udělali 
orientační selfie výpravu do Národního sadu, 
vylezli na Váňův kámen. Nádherný podzim, 
dobré jídlo, dobrá parta. 

Ve sváteční den 17. 11. se měl konat výlet 
dorostu na Palkovické Hůrky, ale nakonec se 
konala výprava do modlitebny, což bylo taky 
super. Venku bylo syrově a my seděli v teple, 
pěkně jsme si zahráli a užili si hezkého 
společenství. Kazatel připravil prezentaci  
o tom, jak to v Československu vypadalo za 
éry komunismu a socialismu.

V  dorostu probíráme různá témata, 
jedno z  nich jsou „těžké otázky“. Bývají to 
zajímavé debaty s dětmi. Rovněž přemýšlíme 
nad Jakubovou epištolou. 

 
Další události

Důležitou událostí podzimu byla svatba 
Elišky a Ondry v  evangelickém kostele 
v Ostravě. Byl to krásný a radostný den. 

Na biblických hodinách jsme otevřeli 
druhý dopis do Korintu. Nejosobnější 
dopis, ve kterém není snadné se vyznat. Už 
jen dobové pozadí této korespondence je 
nesnadné. Vlastní text je plný emocí. Přesto 
je správné, když čteme i těžšíé části Písma  
a nacházíme v nich poklady. 

Každý první pátek v  měsíci se schází 
muži. Jsou to dobrá setkání. Pravidelně se 
scházejí i ženy na úterních SESE. Vznikla  
i další skupinka. Je to dobře. 

Po prázdninách se opět rozjely večery 
chval. Přes zimu jsou ve výměníku. Jejich 
frekvence je nepravidelná, sledujte prosím 
plakáty a oznámení. 

Představitelé církví byli pozváni radními 
města Frýdek-Místek na společný oběd. Ten 
se odehrával v  přátelském, leč rozpačitém 
duchu. Osobně jsem byl překvapen, jací jsou 
naši radní klučíci. Domlouvala se hlavně 
bohoslužba k uzavření oslav výročí 750 let 
města. Ta se odehrála ve středu 28. listopadu 
a byla to slavná mše s  účastí dvou biskupů 
i ekumeny. Radní byli spokojeni, ale opět 
nesmělí. Zjevně duchovní půda není jejich 
parketa. 

V  letošním roce proběhly oslavy velkého 
výročí reformace – 500 let od lutherovy výzvy 
k  rozhovoru nad stavem církve. Slavnosti 
probíhaly různě po Evropě. U nás jsme mohli 
vidět bohoslužbu v třineckém kostele SCEAV. 
Já sám jsem s některými mohl být na oslavách 
v Ježíšově kostele v Polském Těšíně. V našem 
sboru jsme si výročí reformace připoměli 
první neděli v  listopadu krátkou prezentací  
a „antireformačním“ kázáním.

– Petr Kučera

1) Slovíčko je slovíčko a ne kázání pro děti
2) Jeho smyslem je především dát dětem najevo, 
      že jsou na bohoslužbách vítané a pomodlit se za ně. 
3) Mělo by trvat zhruba 3 minuty. Raději volit kratší variantu.  
4) Dlouhým slovíčkem se ubírá drahocenný čas učitelům v besídce.
5) Stačí zmínit pouze jedno téma a ne více témat.
6) Mluvit vždy do mikrofonu. Děti vás slyší, ale lidé v zadní části sálu ne. 

Několik rad a proseb ohledně slovíčka pro děti

Jak na slovíčko pro děti


