shromáždění

Ze staršovstva

neděle 10.00
4. 3. Petr Kučera

Petr Mauler.

11. 3. Petr Kučera

Jiří Siuda jun.

18. 3. Vašek Radoš

Petr Kučera

25. 3. Petr Kučera

David Neuwirth

1. 4. Petr Kučera

Ota Filala

8. 4. Pavel Škrobák Petr Vítek

pravidelné aktivity
•
•
•
•
•

Dorost – pátek 16.30
Mládež (Unique) – neděle v 16.00
Sese – úterý 6. 3. / 20. 3. v 16.30
Mužská skupinka – pátek 1. 3. / 6. 4. v 19.00
Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00
7. 3. biblická / 14. 3. biblická / 21. 3. biblická /
28. 3. nebude, místo ní se sejdeme
na zelený čtvrtek 29. 3.

23. 2. 2018 // Zhodnotili jsme
uplynulé období v našem sboru
• Promýšleli jsme otázky sbírky
ve sboru. Sbírka proběhne při
instrumentální skladbě, na stěně
bude informace o dobrovolnosti
sbírky. Vybírající bude proškolen.
• Uvažovali jsme o vítací službě
u vchodu. • Setkali jsme se
s Vaškem Dvorským ohledně
mládeže – Unique. Ocenili jsme
Vaškovo úsilí v práci s mládeží
a ujistili jsme jej o naší podpoře
a důvěře. Je jasné, že mládež
potřebuje pevnější vedení, což
se ale musí projednat na úrovni
setkání staršovstev AC a CB. •
Ujasnili jsme si termíny ohledně
noci kostelů, dětského dne
a Legoprojektu.

dlouhodobé termíny
29. 4. Společné bohoslužby s Apoštolskou církví
25. 5. Noc kostelů + Dětský den
1.–7. 7. Sborová dovolená s Ostravou
8. –16. 7. Tábor dorostu Slezská Harta
13. – 25. 11. Legoprojekt (termíny po Opavě)

Velikonoce
Čt 29. 3.

Zelený čtvrtek v 18.00 – tradiční předvelikonoční setkání
se čtyřmi kalichy, chody, modlitbami a velikonočním čtením.

Pá 30. 3.

Velký pátek – bohoslužby v 10.00 a Cesta kříže v 20.00 na Štandl

So 31. 3.

Velikonoční Modlitby 24/1 od soboty 9.00 do neděle 9.00

Ne 1. 4.

Vzkříšení 10.00

Po 2. 4.

povelikonoční Večer chval

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

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

ROZBŘESK
Ukrajina a partnerský sbor v Rachově. Navštívil
jsem v únoru, v rámci své diakonské cesty, bratra
Edika z partnerského sboru Rachov a mluvil jsem
s pastorem ze sousedního sboru.
Situace v Rachově je spíše smutná. Lidí ubývá,
služebníci slova nejsou. Dojíždí tam stále pastor
Saša ze sousední, dosti vzdálené vesnice, a jeho
otec. Mládež není. Podle slov pastora sboru v Jasině,
Rachov se doposud neodrazil z mrtvého bodu.
Problémem společenství jsou dvě sestry, Marie,
které prakticky ve sboru vládnou a utlumují
jakoukoliv tvůrčí atmosféru. Zatím všichni kazatelé
tento tlak neunesli, kromě Petra Murgy, který jej
snášel 20 let. Z naší strany by možná stačilo tam
dojet přes víkend a udělat tam jedny bohoslužby.
A jistě se modlit.
Manželka Petra Murgy má rakovinu a zde je
prostor udělat třeba sbírku a předat jí pomoc od
našeho sboru. Byla natolik tichá, že se o své nemoci
ani nezmínila. Dozvěděl jsem se to skoro náhodou.

Únorové střípky
Jarek Lofítek potvrdil spojené bohoslužby
s Apoštolskou církví v termínu 29. 4. 2018 v 9.30.
Bude to i s pohoštěním. Těšme se, bude to super
Mládež pokračuje dál ve scházení společně
s AC, přicházejí i hosté. Je to dobré společenství.
O Unique jsme mluvili i s Vaškem na staršovstvu.
Mládež potřebuje jasnější vedení, o čemž budeme
mluvit se staršovstvem AC. S Vaškem se rovněž
sešel regionální celocírkevní pracovník CB David
Rajca. Považuji za zázrak, že mladé společenství
u nás nějak funguje.
Modlitby 24/1 hodnotím velmi kladně, jako
mimořádně pozoruhodný projekt, který aktivizuje
naše společenství k duchovnímu zápasu. Jsem rád,

3 2018
/

že jsme řetěz poměrně rychle zaplnili,
navíc v době chřipek. Pokud vím,
i účastníci prožili dobrý čas.
Setkání s Petrou Škrdlíkovou.
Nejsem si jist, jak na naše rodiče
zapůsobilo. Petra sama, zejména
v sobotu, se cítila jakoby v rohu. Říkala,
že dlouho takovou, snad obrannou,
atmosféru nezažila. Mě osobně se
její povídání o stylech výchovy líbilo,
bylo cenné, praktické, s vhledem.
Pro zajímavost vyjmenovávám: styl
autoritativní, liberální, zanedbávající
a nejlepší – moudrý – v duchu Písma:
Zasvěť už chlapce do jeho cesty,
neodchýlí se od ní, ani když zestárne.
Přísloví 22:6. Naopak v neděli na
bohoslužbách se atmosféra proměnila
a Petra se mezi námi cítila velmi dobře.
Ekumenický týden modliteb proběhl
v pohodě. Někdy se při něm ptávám,
zda-li to má vlastně smysl. Ale snad
nějaký ano. Aspoň trochu o sobě, jako
církve, navzájem víme a dáváme najevo
vzájemnost a spolupatřičnost, modlíme
se. Sám jsem byl na všech večerech,
kromě pátku. Účast našich členů byla
skromná. Tedy kromě středy, kdy se
konaly modlitby v našich prostorech.
Na staršovstvu jsme si rovněž řekli, že
chyběly předměty (podněty) modliteb.
Letošní týden modliteb byl nesnadný
i svou přípravou. Nebylo jednoduché se
nějak domluvit na tématu i na průběhu,

což bylo způsobeno spíše jakousi mentální
leností katolických bratří.
V neděli 18. února proběhla schůzka
rodičů a vedoucích dorostu. Bylo to velmi
dobré setkání, které napomohlo k lepšímu
pochopení dětí, rodičů i vedoucích. Pro nás
vedoucí bylo cennou zpětnou vazbou.
Víkend s opavským dorostem v Kaménce.
Byla to dobrá akce, program i jídlo připravili
opavští. My jsme měli na starost ubytování
a duchovní program. Děckám se tam líbilo.

V únoru jsem se byl na setkání statutárních
zástupců Církve bratrské. Bylo to zdánlivě
neduchovní setkání. Hlavní částí bylo školení
BOZP – bezpečnosti práce. Z něho plyne
jediné: chovejme se v modlitebně opatrně,
pokud se něco stane, je to průšvih.
Mluvilo se i o Nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR). Což nahání hrůzu všem
organizacím i církvím. Začne platit od června.
Hodně se mluvilo o trendech ve financování
církve. Z debaty vyplynulo, že přichází

V každém trpícím je sám Ježíš
Kázání košického pomocného biskupa Marka
Forgáče z pohřbu Martiny Kušnírové, snoubenky
zavražděného novináře Jána Kuciaka.
V týchto chvíľach prežívame žiaľ, bolesť,
úzkosť, ale aj zlosť, hnev, bezradnosť
i bezmocnosť. Zaskočilo nás všetkých to, čo sa
tu stalo. Zaskočilo nás to a máme veľmi veľa
otázok, na ktoré bezradne hľadáme odpovede.
Aj ja sám si kladiem otázky. Prišiel som k vám
nie preto, aby som ponúkal „lacné“ odpovede.
Prišiel som vás všetkých posilniť v nádeji.
Jednou z najsilnejších otázok, ktoré sa nám
vynárajú, je táto: Kde je Boh? Kde bol Boh,
keď sa toto všetko stalo? Kde je Boh, keď
musíme takto trpieť?
Nerád by som hľadal šablónovitú odpoveď.
Skôr by som povedal to, čo mi vraví moja
viera: Boh je na našej strane! Boh je na našej
strane, pretože nám to ukázal vo svojom
Synovi, Ježišovi. V ňom Boh trpí spolu s nami.
Práve teraz, v pôste, si pripomíname, ako bol
Ježiš vysmievaný, ako ho potupovali, ako ho
opľúvali, ako ho ukrižovali...
Mohol by som povedať, že to, čo sa
v posledných dňoch stalo, celá táto tragédia,
to je výsmech Ježiša Krista. Táto tragédia je
pľuvanec do Ježišovej tváre, je to kopanec do
osoby Ježiša, je to znovu-ukrižovanie Ježiša.
Boh je tu s nami. On nie je ten, ktorý sa len
pozerá na nás. Boh trpí spolu s nami. To je moja

viera i moja nádej, v ktorej vás chcem posilniť.
Ale mohli by sme sa ďalej pýtať: Prečo
existuje zlo? Prečo musia trpieť nevinní ľudia?
Náš dobrý Boh nám všetkým dal veľký dar
– dar slobody. A tento dar každý z nás rôzne
využíva. Naša zosnulá sestra Martina využila
tento dar na to, aby študovala, aby si našla
prácu, aby si našla priateľa, aby si raz založila
rodinu. Jej priateľ Ján využíval dar slobody na
to, aby vykonával odvážnu prácu novinára.
My všetci, ktorí sme tu prítomní, sme využili
tento dar slobody na to, aby sme tu prišli
a aby sme vyjadrili súcit s najviac trpiacimi.
Ale sú aj takí, ktorí využívajú dar slobody na
to, aby robili zlo, aby ubližovali, škodili alebo
aj zabíjali. Aké môže byť toto zlo? Môže to byť
napríklad personifikované alebo zosobnené
zlo. Niekedy sa v človeku nahromadí toľko zla,
že sa stáva samým stelesním zla. Kto dokáže
zoči-voči zničiť mladý ľudský život, ten je
diabol – zosobnené a personifikované zlo.
Ale môže byť aj inštitucionalizované zlo. To je
zlo, ktoré vykonávajú skupiny ľudí, inštitúcie.
To je organizované zlo, zločinecké skupiny.
Nech nás dobrý Boh chráni od toho, aby sa v
našej krajine rozmáhalo inštitucionalizované
zlo. Nech nás dobrý Boh chráni od toho, aby sa
na našom východnom Slovensku rozmáhalo
inštitucionalizované, organizované zlo.
No môže byť aj rozptýlené zlo, vágne zlo,

pozvolna doba, kdy budou sbory více řešit
financování kazatelů a nabízet (podbízet)
vyšší plat – příplatek odvislý od jednotného
platu. Což se už, k mé nelibosti, tiše děje.
Nečekaně nás na biblické hodině navštívil
předseda David Novák, co bylo milé a velmi
přínosné. Byl jsem rád, že se nás sešlo více,
jako bychom to tušili.
Návštěvy ve sboru. Vím, že máme rádi
změny na kazatelně v podobě různých hostů.
V březnu se u nás objeví vikář Vašek Radoš, ze
sboru Třinec – Lištná, v dubnu Pavel Škrobák,

kazatel ze Zlína a v květnu Tomáš Pospíchal,
kazatel ze Vsetína.
Správce modlitebny Jarek pilně pracuje. Už
nevrže pódium pod zvukařem, ve skladu je už
prkno s háčky natřené a na stěnách.
Vznikla nová skupinka sester.
Na biblické hodině týkající se 2. Kor. 8–9,
tedy kapitola pojednávající o sbírkách pro
Jeruzalém, se rozběhla diskuse na téma veřejná
sbírka ve sboru. Diskuse inspirovala ke
změnám, které jsme na staršovstvu projednali.
– Petr Kučera

difúzne zlo. To je zlo v podobe atmosféry,
ovzdušia. To je vtedy, keď niekto svojou
činnosťou vytvára takú atmosféru, že sa
v nej veľmi dobre darí rôznym formám zla.
V týchto formách zla sa vinník ľahko schováva.
Preto, ak sú v našej spoločnosti vodcovia, ktorí
svojimi aktivitami, svojimi priateľstvami, svojimi
kontaktmi, svojou činnosťou alebo aj nečinnosťou
vytvárali a vytvárajú také ovzdušie, takú klímu,
v ktorej sa darí rôznym formám zosobneného
alebo organizovaného zla, tak títo majú nepriamu
zodpovednosť za to, čo sa tu stalo.
A preto Slovensko dnes nechce vidieť stôl
preplnený balíčkami bankoviek. Veď to je ťažký
cynizmus! Veď práve kvôli nezriadenej láske
k peniazom sa stali tieto tragédie. Ako hovorí
apoštol Pavol: „Koreňom všetkého zla je láska
k peniazom...“ (1Tim 6,10). Veď tu teraz ide
o život, o hodnoty! Slovensko dnes nechce vidieť
peniaze na stole. Slovensko dnes potrebuje vidieť
charakterných vodcov, ktorí vezmú na seba
priamu i nepriamu zodpovednosť a ktorí dokážu
odísť zo scény. Toto by bolo vodcovské. Toto by
bolo otcovské. Toto by bolo chlapské. Toto by bolo
kresťanské. Veď Ježiš vzal na seba viny druhých.
Ak si chceme hovoriť, že sme kresťanská krajina,
mali by mocní tejto krajiny vedieť vziať na seba
svoje viny, ale aj viny druhých.
Pýtajme sa však ďalej: Máme sa báť?
Odpoviem na to odvážne a evanjeliovo:

Nebojte sa! (Jn 6,20). Boh je mocnejší ako
všetko zlo na svete! Skúsme počúvať Ježišove
slová z Matúšovho evanjelia (a v tejto situácii
budú znieť naozaj veľmi odvážne): „Nebojte sa
tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.
Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo
zahubiť v pekle“ (Mt 10,28).
Nuž nebojme sa! Chcel by som vyzvať
všetkých, predovšetkým mladých ľudí: Nebojte
sa! Upriamme svoju pozornosť na dušu.
V tomto svete, ktorý z lásky k peniazom dokáže
zabíjať, obráťme svoju pozornosť na dušu.
Obráťme svoju pozornosť na hodnoty: na lásku,
na priateľstvo, na vieru, na spravodlivosť, na
charakter... Možno je táto odpoveď ľudsky
nedokonalá, ale určite ukazuje cestu.
Prišli sme, aby sme boli spolu s tými, ktorí
trpia. Aby sme spolu s najbližšou rodinou
dvíhali a objímali kríž. Prišli sme tu, aby
sme boli ako Šimon z Cyrény, ktorý pomáha
Ježišovi niesť kríž (Mk 15,21). A v každom
trpiacom je sám Ježiš.
Vytvorme teda jednotu. Nech z tejto jednoty
zaznieva mocný hlas do našej krajiny, do tohto
sveta. Nie, nie je to zneužívanie situácie na
lacné výkriky. Je to mocný hlas bezmocných.
Vytvorme vzájomnú jednotu, aby sme boli
s tými, ktorí to v tejto chvíli najviac potrebujú,
aby sme s nimi spolu-trpeli. Nech dobrý Boh je
s nami a nech bojuje za nás!

