
ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské 

ve Frýdku-Místku

7. 1. Ota Fiala vede Samuel Fürst

14. 1. Petr Vítek vede Samuel Fürst (VP)

21. 1. Petr Kučera vede Tomáš Jurtík (kázání na verš pro sbor)

28. 1. Petr Polách vede Daniel Kvasnička

4. 2. Petr Kučera vede Ota Fiala

pravidelné aktivity

důležité termíny

shromáždění

neděle 10.00

• Dorost – pátek 16.30 
• Mládež (Unique) – neděle v 16.00 
• Sese – úterý 9. 1. / 22. 1. v 16.30
• Mužská skupinka – pátek 5. 1.  / 2. 2. v 19.00
• Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00  

(10. 1. / 31. 1. jsou modlitební)

Tou nejdůležitější událostí prosince byly bezesporu 
Vánoce, oslava narození Páně. Pro sbor je to vždy 
náročné, jednak pro kazatele – co má zase opakovat, 
a také pro vedoucí besídek a dorostu, neboť se od 
dětí očekává nějaké hezké a roztomilé představení. 
Nakonec se vše vydařilo. 

Nejvíce se líbil program besídky, která přišla 
s konceptem jednoduchých básniček a písní. A vše 
bez úvodních zdlouhavých úvodů. Zazvonily zvony 
a děti na stupínku začaly. Vystoupení dětí doplnilo 
kázáníčko o příběhu narození Krista. 

Rovněž další bohoslužby s krátkým programem 
dorostu o lenivých pastýřích byly hezké. Mě osobně  
potěšilo „diskusní“ kázání na Boží hod, kdy se 
zapojili všichni přítomní. A zapojili se hojně. 

Co letos hodně zmátlo, byl Štědrý den v  neděli 
a Boží hod v pondělí. Ale nakonec jsme to ustáli. 

Bohoslužby v  neděli 10. 12. 2017 byly významné, 
kromě Večeře Páně, i přijímáním nových členů 
– Jardy Šimorky a manželů Backových. Proběhlo 
rovněž požehnání Samuela Backy (nezapomenutelné 
tím, že jsem si spletl žehnané dítě).  

V pondělí 11. 12. 2017 proběhl Vánoční koncert 
Divine Attraction + Noemiracles v Národním 
domě. Byla to dobrá akce. Nakonec nás bylo v 
hledišti celkem dosti, i když narváno nebylo, 
přišli i účastníci Exitu. Písně byly vynikající, 
hebké, decentní. Oslovily by jistě i starší generaci. 
Bylo mi i líto, že jsem před koncertem ve sboru 
zbytečně varoval. Na koncertě měl evangelizační 
vánoční slovo Tomáš Michalko z Klik kostela, který 
převyprávěl vánoční příběh v dnešních kulisách. Na 
konci zazněla klasická  výzva „Kdo chce přijmout 
Ježíše... ať zdvihne ruku.“ Přiznávám, že pro mě to 
bylo celkem násilné.  

O Vánocích máme chválit Pána Boha a já jsem byl 
velmi rád za Vánoční Večer chval. Nezazněly sladké 
klasické vánoční písně, ale opravdové chvály. 

18. 1. Výroční členská schůze s obědem

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

5.–11. 2. Ekumenický týden modlteb

Modlitby
Po roce jsem opět rozeslal rozpis modliteb. Ta prodleva má své důvody. Vždy jsme se modlívali 
ve středu po biblické skupince. Tehdy zůstávala menší skupina a modlila se. Probírala všechny 
události, a tak vznikal modlitební seznam, který se škrtal a doplňoval. Během posledního roku 
se skupinka nějak sama rozpustila, jádro účastníků biblických se proměnilo, po studijní části už 
nebyla síla zůstávat dál. 
Posledním vzedmutím byly modlitby 24/7. Místo toho se zpravidelnily modlitby v neděli ráno, 
které obětavě svolávají Libuška s Hankou, mimo jiné jedni z účastníků středečních modliteb. 
Osobně jsem byl za modlitební setkání velmi rád. Byla to dobrá a silná setkání a vzešlo z nich 
mnoho dobrého. 

Proto toužím znovu nějak modlitební setkání oživit. 

Jednak znovu připomínám: scházíme se před desátou každou neděli. 
Chtěl bych zkusit zavést také i jen modlitební setkání ve středu v 18.00 (viz výše v termínech).
Formát by byl: krátké slovo z Písma + přemýšlení nad seznamem + modlitby.
Na modlitební by možná přišel i někdo ze starších, možná i někdo jiný, kdo na biblické nechodíval. 
V únoru, někdy v polovině, bychom zkusili opět udělat modlitby 24/7.
Modlitební setkání pro mě byla čímsi jako pařeniště dobrých věcí před námi. 

1/2018
Za námi je ranní Silvestr se  dvěma 

delšími a připravenými svědectvími 
Jarka Šimorky a Nadi Šebestové + 
krátké kázání k  verši pro sbor na rok 
2018. Večer se nás sešlo cca 15–20. 
Formát povídání 20/20 byl dobrý  
a zajímavý. Dvacet  vteřin je překvapivě 
celkem dlouhá doba a vybrat dvacet 
fotek je také jistá práce. Havránkovi 
uvařili  výbornou zelňačku. Jídla bylo 
tradičně více než potřebné množství. 
Fürstovi připravili lodičky se svíčkami. 
Pouštěli jsme je po Ostravici a bavilo 

Prosincové ohlédnutí 
– očima kazatele 
nás to. Na lodičky jsme napsali přání 
do nového roku, například: Probuzení. 
Následoval ospalý ohňostroj ze starých 
rachejtlí, které jsem měl hodně dlouho 
doma. Poslední účastníci oslav opustili 
modlitebnu již v  první hodině Nového 
roku 2018.

Jarek Šimorka se stal údržbářem 
modlitebny. Jsme za to rádi. Pokud 
budete mít nějaký námět k  údržbě, 
volejte: 602  449  239 nebo pište do 
oranžového sešitu v kuchyni na okně.

V  úterý 2. 1. 2018 jsme se konečně 
sešli jako ekumena a dohodli termín 
blížícího se týdne modliteb, který 
proběhne 5.–11. února 2018.

– Petr Kučera

kontakt

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



Pastýřský dopis Davida Nováka
Milí přátelé, sestry, bratři,
srdečně Vás na přelomu kalendářního 

roku zdravím slovy proroka Izajáše: On 
dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy 
bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení  
a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale 
ti, kdo skládají naději v  Hospodina, nabývají 
nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, 
jdou bez umdlení. (Iz 40,29–31)

Nabývat nových sil, běžet bez únavy, jít 
bez umdlení nebo dokonce se vznášet jako 
orel… asi to jde, ale musíte použít doping. 
V  tomto textu se o jistém dopingu skutečně 
píše! Oním dopingem je „skládat naději 
v  Hospodina“. Pak najednou přicházejí síly, 
které nejsou z  nás a které jsou dodávány  
i těm, kdo normálně sílu nemají. Ti, kdo by 
měli být plni sil, umdlévají, a naopak slabí 
sílu mají. 

Stojíme na prahu dalšího roku a dost 
možná se na něj díváme trochu s  obavami. 
Prezidentské volby, které mají potenciál 
ještě více rozdělit národ, vláda bez důvěry 
sněmovny, hrozící jaderný konflikt se 
severní Koreou, nepokoje kvůli Jeruzalému, 
statisíce lidí prchajících z  válečných zón 
 a mnoho dalších oblastí ale   i lidí, ze kterých 
jde strach. Jiní mohou prožívat nepokoj kvůli 
zdraví, dětem, které odcházejí od víry, kvůli 
sboru, který není v  dobré kondici. Vždy byl, 
je a bude důvod k obavám, a proto je aktuální 
slovo o naději, o síle, která nemá zdroj v nás, 
dokonce ani v okolnostech, ale v Hospodinu.

Jenže kde vzít naději navzdory temnotě, 
která nás někdy obklopuje? Mám za to, že mít 
naději potřebuje i jistou disciplínu. „Vyžaduje 
vybrat si světlo, i když je kolem temnota, 
vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné, 
vybrat si pravdu,  i když jsem obklopen lží. 
Opakem naděje je nejen beznaděj ale i z  ní 
plynoucí skepse. Skeptikové hledají tmu, 
kdekoli se ocitnou. Ukazují na blížící se 
nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. 

Důvěru nazývají naivitou, starost a péči 
falešnou romantikou, odpuštění falešnou 
sentimentalitou. Posmívají se nadšení, 
vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají 
charismatickým chováním. Sami sebe 
považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se 
nedají svést únikovými emocemi. Tím, že ale 
snižují Boží radost, jejich zatemnění vyvolává 
jen další tmu. Lidé, kteří poznali Boží radost, 
nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní 
nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí 
ve tmě, se dá důvěřovat více než tmě a že i jen 
malé množství světla dokáže tmu rozptýlit. 
Jeden druhému ukazují záblesky světla, které 
tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, 
kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista, 
kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli 
si mohu vybrat mezi nadějí a skepsí, mezi 
cynismem a radostí.“ (H. Nouwen) Moc 
bych nám v  příštím roce přál, abychom si 
dokázali s Boží pomocí vybírat světlo, i když 
budou přicházet síly temnoty.

Nedávno jsem četl slova, která s  tématem 
naděje souvisejí a která se mě v  souvislosti 
s  citovaným textem z  Izajáše, hluboce 
dotkla. „Mládí – to není nějaký časový 
úsek. Je to stav mysli, rozhodnutí vůle, 
kvalita představivosti, vítězství odvahy nad 
bázlivostí či touhy po dobrodružství nad 
láskou k  pohodlí. Člověk nezestárne tím, že 
je zde už řadu let. Zestárne tím, že opustí svůj 
ideál. Léta mohou přidat vrásky na jeho kůži, 

ale opustí-li člověk svůj ideál, objeví se mu 
vrásky na duši. Starosti, obavy, pochybnosti 
a zoufalství jsou nepřátelé, kteří nás pomalu 
ohýbají k  zemi a obracejí nás v  prach, ještě 
než zemřeme. Mladí zůstaneme, dokud 
budeme otevřeni vůči všemu, co je krásné, 
dobré a úžasné, dokud budeme schopni 
přijímat poselství jiných mužů a žen, přírody 
a Boha. Nastane-li den, kdy nás přemůže 
pesimismus a hořkost, a kdy nás bude sžírat 
zoufalství, pak nechť je Bůh milostiv vaší 
staré duši.“ (generál D. MacArthur) 

Když tento text vztáhneme na Izajášova 
slova, pak duchovní mládí není otázkou 
věku, ale schopností nenechat se převálcovat 
pesimismem a skepsí, a zároveň držení 
se ideálů, které přijímáme od Pána Boha. 
Pokud nás začne válcovat skepse, pácháme 
jistý druh sebevraždy. Četl jsem, že člověk 
prý může spáchat sebevraždu třemi způsoby 
– „může si sáhnout na život, může se nechat 
zabít a může sám sebe nechat žít bez naděje. 
Tato poslední forma sebedestrukce je tak 
vychytralá, že ji často nevnímáme, a tudíž jí 
nedokážeme čelit.“ (B. Manning)

Modlím se za naší církev i za sebe, abychom 
byli lidmi naděje. Abychom byli důvěřiví, 
starostliví, nadšení a horliví. Abychom jeden 
druhému ukazovali záblesky světla, které tu  
a tam objevíme. 

Těším se na to, co pro nás jako církev, sbory 
ale i jednotlivce Pán církve připravil a mám 
naději, že mnohé z  toho budu mít výsadu 
zakoušet spolu s  Vámi. Mám naději, že 
společně budeme nabírat nových sil, protože 
požijeme povolený doping, kterým je naděje 
v Hospodinu.

Váš, v Kristu, David Novák 

Ze schůzek staršovstva

7. 9. 2017 — Setkání s  předsedou Rady 
Církve bratrské Davidem Novákem. 
Mluvili jsme o skupinkách ve sboru  
a zkušenostmi sboru Praha 13 s  tímto 
formátem setkávání. Kontakt s Biblí ve formě 
cca 4–5 slyšených kázání za měsíc považuje 
David za nedostatečný. • Předneseno 
nesouhlasné stanovisko CBFM se způsobem 
„penalizace“ těch, kteří neodebírají Bránu 
• Jednali jsme o akci Legoprojekt.

17. 11. 2017 — Kazatel podal zprávu  
o Exit Tour a o Legoprojektu. Nakonec jsme 
se bavili o misijním rozměru akce. Jsme 
vůbec schopni s lidmi, kteří na Legoprojekt 
dorazí, navázat dlouhodobý vztah? Máme 
na to nechat se proškolit? Má bez takového 
proškolení smysl dělat další akce? • 
Organizace Večeře Páně se laskavě ujmul 
Samuel Fürst.

9. 12. 2017 — Diskuse o sborovém webu; 
bude pokračovat. • Rozhovor s  Jardou 
Šimorkou • Pastorační záležitosti některých 
členů a budoucích členů • Řešeny podněty 
ke slovíčku pro děti,  jehož výsledkem byl 
návod, uveřejněný v  minulém Rozbřesku 
a na nástěnce. • Jednalo se o mládeži a její 
návaznosti na dorost • Jednalo se o funkci 
údržbáře • Dali jsme si zpětnou vazbu 
z  organizačních a informačním zmatků 
kolem vánočních bohoslužeb.

28. 12. 2017 — Naplánování služeb na 
další rok • Plánování Silvestra • Pastorační 
záležitosti • Plánování modliteb 24/7 na 
začátek postního období • Přemýšlení nad 
dalšími misijními akcemi – Legoprojekt na 
podzim, dětský den, kurz fotografování • 
Staršovstvo bylo informováno o možnosti 
sborové dovolené s ostravským sborem.

Lidé, kteří poznali 
Boží radost, 
nepopírají temnotu, 
ale rozhodnou se, že 
v ní nebudou déle žít.

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, 
ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16:11) verš sboru pro rok 2018


