
ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské 

ve Frýdku-Místku

4. 2. Petr Kučera vede Ota Fiala

11. 2. Petr Kučera vede Marek Moškoř, VP + požehnání Rozárky Plicové

18. 2. Petr Kučera vede Tomáš Jurtík 

25. 2. Petr Mauler vede Dalibor Kubátka

4. 3. Petr Kučera vede Petr Mauler

pravidelné aktivity

akce v únoru

shromáždění

neděle 10.00

• Dorost – pátek 16.30 (16. 2. dorost není – prázdniny)
• Mládež (Unique) – neděle v 16.00 
• Sese – úterý 6. 2. / 20. 2. v 16.30
• Mužská skupinka – pátek 2. 2. / 2. 3. v 19.00
• Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00  

7. 2. v rámci ekumenického týdne modliteb v 17.00! 
14. 2. biblická / 21. 2. modlitební / 28. 2. biblická

Následné body nejsou ani vizí, ani programovým 
prohlášením Rady Církve bratrské, ale naší touhou 
a naším snem o Církvi bratrské. Chceme naše sbory 
k realizaci tohoto snu přizvat. Pokud něco z toho, co 
budete číst, nesdílíte, nijak vás to z CB nevylučuje. 
Pokud vám něco chybí, realizujte to. Nebudeme se 
podle těchto bodů porovnávat, nebudeme je používat 
jako měřítko úspěšnosti. Jen chceme, aby alespoň 
některé sbory mohly mít před očima něco, co je bude 
motivovat ke službě na Božím díle.

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

sobota 24. 2.
16.00 rodinné setkání na téma „Výchova jako trénink do budoucnosti“ 
Host: Petra Škrdlíková, ředitelka mateřské školy a maminka tří synů,  
členka CB Betanie. 

5. – 11. 2. Ekumenický týden modliteb. Viz zvláštní tabulka. 

17. 2. – 18. 2. Začátek postního období – modlitby 24/1

2/2018

Toužíme být svědky, že na každém sboru je 
alespoň 60 % lidí společně pod vlivem Písma,  
a to častěji než jen při nedělním kázání (např. na 
biblických hodinách, na skupinkách, v nedělní 
škole atd.).

Považujeme Boží slovo za hlavní zdroj Božího 
zjevení a základ, na kterém naše církev tradičně 
stavěla. Proto se ho chceme učit sami i společně číst, 
studovat a promýšlet. Toto vše s touhou nechat se 
Písmem formovat a poznávat v něm Boží charakter.

 
Toužíme být svědky, že každý sbor zakouší 
obrácení lidí ke Kristu.

Víme, že obrácení je Boží dar a milost, zároveň ale 
nechceme rezignovat na vytváření prostředí, kde 
se zázrak nového narození průběžně uskutečňuje. 
Proto chceme cíleně usilovat o to, aby naše sbory 
byly otevřeným a přijímajícím společenstvím, kde 
se otevřeně káže Kristus. Toužíme, aby v každém 
sboru bylo normální být svědky křtů a následného 
duchovního doprovázení.

 
Toužíme vidět založení nových misijních skupin, 
sborů nebo stanic.

Není rozhodující, jestli někde vznikne stanice, 
sbor nebo misijní skupina, ale jestli v lokalitách, 

Náš sen...

kde žádný křesťanský sbor není, 
začnou křesťané systematicky působit 
a založí tu pod vedením mateřského 
sboru misijní skupinu, stanici nebo 
později sbor. Základní motivací 
zakládání skupin, stanic a sborů pak 
je misie a následný proces duchovního 
doprovázení, nikoli přetahování 
nespokojených křesťanů z jednoho 
místa na druhé.

 
Toužíme po tom, aby do čtyř let byly 
všechny sbory obsazené správci 
sboru.

Naše sbory dlouhodobě prožívají 
nedostatek kazatelů. Chceme spolu se 
sbory napomáhat k vytváření takového 
prostředí církve, které bude nové 
služebníky motivovat k rozhodnutí 
vstoupit do kazatelské služby.

 
Toužíme vidět, že součástí služby 
každého sboru jsou minimálně 
dva konkrétní segmenty diakonské 
(sociální) práce.

Považujeme za velmi důležité, aby 
naše sbory neodmítaly pomáhat 
lidem, kteří se ocitají na chvostu 
společenského žebříčku. Nechceme 
se uzavírat starým, nemocným, 
postiženým ani jinak znevýhodněným 
lidem. Proto toužíme, aby každý 
sbor nějak pomáhal některé ze 
znevýhodněných skupin, a to jak uvnitř 
sboru, tak i mimo něj.

 (pokračování na následující straně)

kontakt

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

Témata nedělních kázání – zdravá a nezdravá víra  
Psychiatři si všimli, že u některých lidí, dochází k  celkovému zlepšení duševního zdraví, 

vzdají-li se křesťanské víry. Tento jev nám ukazuje, že víru a zbožnost lze uchopit nezdravým 
způsobem. Existuje tedy víra zdravá a nezdravá. 

Tu budeme hledat na příkladu postav z knihy Soudců.

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



Ohlédnutí kazatele za minulým měsícem 
Členská schůze: V  lednu byla výroční 

členská schůze. Konala se v  termínu tak 
raném, že ji příště přesuneme spíše na začátek 
února. K  jejímu neuspořádanému začátku 
si dovoluji odkázat na biblický verš, který 
sice zazněl v  jiném kontextu, ale můžeme 
ho v  klidu přenést k  naší členské schůzi:   
A tak, bratří moji, když se shromažďujete  
k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. 
1 Kor. 11:33. Další schůzování pokračovalo 
v  poklidném duchu. Větší diskusi vzbudil 
web a finanční zpráva. 

Noví členové: Od 1. 1. 2018 se stali našimi 
členy manželé Havránkovi z  ostravského 
sboru. Dá se s  lehkou nadsázkou říci, že 
je to návrat domů, protože jejich společný 
život je spojen s  frýdeckým společenstvím. 
Ve Frýdku-Místku byli oddáni a na pozemku 
jejich zahrady v Dobré stála chalupa, kde se 
naše společenství v prapočátcích scházívalo.  

Dále se od 1. 1. 2018 stala naším členem 
Pavlína Polohová z Frýdlantu nad Ostravicí. 
Tu ale není třeba představovat, protože ji 
vnímáme jako domácí. 

Kazatel na dovolené: Druhý týden v lednu 
jsem strávil příjemný čas v  mladkovské 
modlitebně na pomezí Čech a Moravy  

u Králík. I přes jarní lednové počasí bylo 
v horních partiích sněhu dost, takže se krásně 
běžkovalo. Navštívil jsem také společenství 
CB v Mlakově, Lanškrouně a ČCE v Písařově. 
Ze všech přináším pozdravení. 

Údržbář: V  minulém Rozbřesku jsme 
zmínili, že funkce údržbáře se obětavě ujal 
Jarek Šimorka. S  pomocí Chrisztose je už 
opravený stupínek zvukaře. 

Setkání kazatelů: Na konci ledna se 
v  tradičním termínu konalo povinné 
vzdělávatelné setkání kazatelů Církve 
bratrské. Tématem bylo vyučování. Znovu 
jsem si uvědomil důležitost vyučování, 
které vede k  růstu, od obrácení ke zralosti. 
A nejde zde jen o vyučování z  kazatelny, ale 
vyučování ve formátu „jeden na jednoho“, 
skupinky, mentorství. Obávám se, že náš 
sborový systém je spíše udržovací.  

Ekumena: V úterý 2. 1. 2018 se sešli v naší 
modlitebně zástupci církví a dohodli termín 
ekumenického týdne modliteb. Mou snahu 
bylo zapojit do spolupráce i Církev živého 
Boha, ta nakonec z účasti na ETM „couvla“. 
Budou však týden modliteb připomínat ve 
svém společenství. 

– Petr Kučera

Ze staršovstva

20. 1. 2018 // Zavedeme vítání příchozích 
staršími sboru. • Lehce jsme diskutovali 
otázku mládeže. • Proběhla diskuse nad 
emailem Marka Moškoře ohledně dorostu. 
• Probírali jsme prezidentské volby. Cituji 
ze zápisu: Jmenovitá podpora některého 
z  kandidátů ze strany staršovstva by na 
bohoslužbách zaznít neměla; nechceme 
směšovat záležitosti Boží a světské, a to  
i přesto, že jako staršovstvo máme ohledně 
kandidátů před druhým kolem stejné 
preference. Doporučíme jít k  volbám  
a modlit se za jejich průběh i výsledek. 
Plánování některých akcí

Kazatel informoval o ekumenickém týdnu 
modliteb (ETM) • Společná bohoslužba 
s  Apoštolskou církví – předběžný termín 
duben 2018 • Modlitby 24/1 – termín 17. 2. • 
Setkání s Petrou Škrdlíkovou (spoluautorka 
knihy „Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby 
ve výchově dovoleny“) – 24. 2. 2018 na téma 
Výchova jako trénink pro budoucnost • 
Pozveme hosty z Brněnské tiskové misie. 
Členská schůze 

Provedena úprava plánovaného rozpočtu 
na rok 2018. Důraz na změnu myšlení.
Přepněme z  dosavadního „módu hojnosti“ 
do „módu úspor“ • V roce 2019 provedeme 
výroční členské shromáždění raději až 
počátkem února.
Praktické záležitosti 

Eva Siudová požádala, abychom oslovili 
někoho jiného, kdo by mohl organizovat 
„generální úklidy“ modlitebny cca 1-2x ročně 
• K vysluhování Večeře Páně zakoupíme víno 
ve větším množství min. na půl roku dopředu. 
• Pro účely připojení notebooku zvukařů 
k  internetu pořídíme nejlevnější dostupnou 
datovou SIM kartu. Informace o této WiFi 
síti bude neveřejná. • Mixpult: Předložena 
„inventura“ návrhů; 6 možností v  cenovém 
rozpětí 11.000–45.000 Kč

Finanční směrnice 

Na členské schůzi jsme neznali zpaměti  
finanční směrnici. Zde je: Vedoucí každé služby 
schvaluje výdaje do výše rozpočtu pro danou 
službu na daný rok.

Další sborové výdaje: výdaje do 2000 Kč 
mohou schvalovat jednotliví starší sboru • 
výdaje do 5000 Kč schvaluje hospodář + jeden 
starší • výdaje nad 5000 Kč schvaluje celé 
staršovstvo.

Verše služeb na rok 2018 
Starší: ...ale přimkněte se k Hospodinu, svému 
Bohu, jak jste činili dodnes. (Joz. 23:8)

Muži: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je 
staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. Kor. 5:17)

Sestry: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, 
tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon 
 i Proroci. (Mt. 7:12)

Besídky: Jsme spolupracovníci na Božím díle, 
a vy jste Boží pole, Boží stavba. (1. Kor. 3:9)

Dorost: Řekl jim: „Pojďte sami stranou na 
pusté místo a trochu si odpočiňte!“(Mk. 6:31)

Skupinky: Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov  
v mém nitru pevného ducha. (Žalm 51:12)

Modlitební: Hospodinův zákon je dokonalý, 
udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je 
pravdivé, nezkušený jím zmoudří. (Žalm 19:8)

Mládež: Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden 
duch. (1. Kor. 6:17)

Chvály: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch 
Boží ve vás přebývá? (1. Kor. 3:16)

Toužíme, aby každý sbor pracoval  
s mladou generací od besídky přes dorost 
a mládež až po péči o rodiny a manželství.

Jsme si dobře vědomi tlaku, kterému je 
vystavena mladá generace, manželství  
a rodina. Proto chceme s mladou generací 
na každém sboru cíleně pracovat, motivovat 
ji k následování Ježíše. Stejně tak chceme 
cíleně připravovat snoubence na manželství 
a pracovat i s manželskými páry, a to nikoli až 
když přijde krize, ale preventivně. 

Vnímáme, že k realizaci výše popsaných 
bodů jsou důležité mj. tři vlastnosti:

Odvaha – chceme povzbuzovat sbory, aby 
se nebály vstupovat do nových oblastí služby 
a aby se nebály překračovat hranice svých 
komfortních zón.

Oddanost – chceme se učit být oddanými 
následovníky Ježíše Krista a promýšlet, jak 
svoji víru aplikovat v každodenním životě.

Otevřenost – chceme dávat důraz na to, 
abychom byli otevření jak novým lidem, 
tak novým pohledům a názorům. Zároveň 
nechceme rezignovat na hledání správných 
odpovědí. Chceme být konzervativní v etice 
a učení a otevření ve formách.

– Rada Církve bratrské listopad 2017


