
ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské 

ve Frýdku-Místku

1. 4. Petr Kučera Petr Mauler 

8. 4. Pavel Škrobák  Petr Vítek

15. 4. Petr Kučera Tomáš Jurtík

22. 4. Petr Kučera Mirek Siuda (+ krátká členská schůze)

29. 4. společné bohoslužby s Apoštolskou církví v 9.30 v Národním domě. 

pravidelné aktivity

dlouhodobé termíny

shromáždění

neděle 10.00

• Dorost – pátek 16.30
• Mládež (Unique) – neděle v 16.00 
• Sese – úterý 3. 4. / 17. 4. v 16.30
• Mužská skupinka – pátek 6. 4. / 4. 5. v 19.00
• Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00  

4. 4.  není 
11. 4. modlitební 
18. 4. biblická – exkurze do listu Klementova 
25. 4.  biblická – závěr listu Korintským

Jaro je v plném rozpuku a zažili jsme velmi brzký 
termín Velikonoc. Co dalšího nám březen přinesl?

Konec Korinstkým 
Na biblických hodinách jsme dokončili výklady 

druhého listu korintským. Epištola je zajímavá tím, 
že jde spíše příběh vztahu Pavla a korintských než 
soubor Božích rad do života. Ty se v ní  hledají spíše 
mezi řádky. Zajímavé rovněž je, že k epištole nemáme 
žádný dostupný komentář v češtině. 

Slíbili jsme si ještě dvě možná i tři setkání. Čeká nás 
exkurze do listu Klementova, což je dopis ze souboru 
spisů apoštolských otců z  druhého století. Z  něj se 
dozvíme, jak to asi v  korintském sboru dopadlo.  
V dalším setkání shrneme oba listy korintským jakoby 
z Božího pohledu. 

13. 4. 17:00 v  knihkupectví Kapitola setkání s Alexandrem Flekem, 
překladatelem Bible 21

22. 4. krátká členská schůze během oznámení

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

4/2018

Jednání s Bethelem
S  Gabrielem jsme zašli do Bethlelu předložit 

jim myšlenku občasného pozvání vytipovaných 
bezdomovců k  obědu, kde bychom pojedli všichni 
spolu a popovídali. Mluvili jsme s  dvěma terénními 
pracovníky, které znám. Oba byli z myšlenky nadšeni 
a slíbili pomoc s  vytipováním a pozváním. Prý je to 
lepší pro lidi z venku. Takže uvidíme, co bude dál. 
Spolupráce s Apoštolskou církví

Měli jsme společné staršovstvo s Apoštolskou církví. 
Bylo to velmi dobré a přátelské setkání. Porovnali 
jsme naše touhy a snahy s  tužbami a snahami 
apoštolských. Byly v podstatě shodné. Srovnali jsme  
i způsoby a zvyklosti sborů. Naplánovali jsme 
společné bohoslužby i společnou službu mládeží – 
Unique. Bylo to super setkání. 
Vašek Radoš ve Frýdku

18. března u nás kázal host, Vašek Radoš z Třince. 

Jarní rekapitulace

Pro mě je Vašek objevem roku. 
Skvělé, jednoduché, naléhavé, 
biblicky zakotvené kázání. Vašek 
má na v  Diakonii starost integraci 
syrských uprchlíků. Bylo by moc 
zajímavé se s ním opět interně setkat.  
Byl jsem překvapen i tím, že Vašek 
je romské národnosti. Tedy poprvé 
u nás na kazatelně kázal Rom! 
Přátelství s ním bych prohluboval. 
Velikonoce v sociálních službách 

Před Velikonocemi jsem, jako 
kazatel, měl několik setkání 
v  sociálních organizacích: s  klienty 
střediska Rut, kam chodí Kamil 
a Bolek; byl jsem na Bethlelu,  
a měl tam dvě setkání s bezdomovci 
– s  obyvateli azyláku a s  uživateli 
denního centra; byl jsem u Radky 
na Sáře a ráno na Velký pátek 
v  Přístavu. Jsem docela rád, že 
odpadl hospic. Uf!
Velikonoce ve sboru

Na Zelený čtvrtek byla Poslední 
večeře spíše komorní, ale celkově 
jsem byl potěšen velkou účastí 
v  pátek i v neděli, i na Cestě kříže. 
Nový pohled na události snad 
přineslo i tzv. Pilátovo evangelium. 
Jsem rád, že se naplnil i modlitební 
řetězec. V  noci vznikla prodleva tří 
hodin a jsem moc vděčný za to, že 
ji obětavě zaplnil Honza Jakubec. 
Dostává titul modlitebník hrdina.kazatel: Petr Kučera, email: zababuv@gmail.com, telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 

účet sboru: 2300069113/2010

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

pozvání ke službě

Hledáme ochotné lidi pro: 
• Legoprojekt
• Péči o nástěnky
• Kurzy Alfa
Zájemci se mohou hlásit u kazatele.



Maminky
Došla ke mně radostná zpráva, že klub 

maminek, tedy páteční setkání rodičů  
s dětmi, se má zase vzkřísit z mrtvých. 
Jarovolání 

Letos se konalo tradiční Jarovolání, péčí 
manželů Valíčkových. Marek vyhlásil 
Jarovolání jako dorostovou akci. Zastoupili 
jsme dorostence spolu s Lukášem Kubátkou.
Vítací služba

Postupně se snažíme o zavedení vítací 
služby u vchodu, kterou si vzal na starost 
bratr Havránek. Měla by rovněž dbát na 
to, aby z  chodby během bohoslužeb nebyl 
slyšet hlasitý hovor. Veselé rozhovory během 
bohoslužeb považuji za špatný zvyk.       – PK

V  dubnu před Velikonocemi nás opět 
navštívil Dušan Čičko. Mám z něj vysloveně 
radost. Krásně jsme si v  neděli popovídali. 
Získává nadhled na svůj život. Má lásku 
v Lučenci. Až jizevnaté vrásky na tváři, běžné 
u závislých,  se zahojily. Stojí za to udělat si 
shrnutí jeho cesty od hříchu a závislosti do 
svobody Božích dětí. 

Uvěřil, jako trestaný zloděj, ve věznici. 
Patřil k  frýdecké galerce. Ve vězení se mu 
věnoval Honza Kočnar. Ten mě (kazatele) 
upozornil na to, že Dušan přijde k  nám do 
sboru.  Velmi a dlouze se mu věnoval i dnes již 
nežijící Milan Poloha. Dušan byl nadšen do 
Ježíše a do nového života. Vždy si našel práci. 
Byl však prázdný, neměl pro co žít. Sociální 
vazby v troskách. Měl do značné míry jen nás. 
I když miloval svého syna, vztahy s ním nebyly 
dobré. Postupně však vycházelo najevo, že 
je závislý a jednou měsíčně si šlehne perník 
natolik, že přijde o výplatu i dávky. Je potom 
týden vyřazený.  Střídá zaměstnání. Prodává 
mobily. Nedá se mu zavolat. Postupně se mi 
ho daří ho přesvědčit, že je závislý. On vždy 
tvrdil, že ho Ježíš už osvobodí. Svobodu 

měl vždy do další výplaty. Až se dostal zcela 
na dno, odejel s  naší pomocí do křesťanské 
terapeutické komunity Teen Challenge. 
Odtud se po půl roce vrátil, protože se s nimi 
pohádal. Znovu nějak žil, znovu si šlehal, 
pomáhal mu Ruda Maroš z  Třince a tamní 
terapeutická komunita okolo Šance podaná 
ruka. Začal se mu věnovat i Jakub Vrtaňa, 
který jej z  duchovních důvodů, nečekaně, 
bez sebemenší informace pro nás, pokřtil. 
Ale ani křest mu nepomohl. Na konci svého 
terapeutického období v  Třinci využíval 
tamního svobodného režimu, sháněl si 
perník a tajně si šlehal. I v  Třinci jsou už 
na konci svých sil. Všichni jsme od něj tak 
trochu dali ruce pryč. Ale Dušan je na dně 
také. Zde vidím bod obratu. Dušan se vrátil 
do drsné a tvrdé Teen Challenge a zde vytrval 
až dodnes. Je už svobodný. Postupně začal 
řešit to, co řešíme všichni – co budeme jíst, 
pít, kde budeme bydlet, koho budeme mít 
rádi. Silná víra v  Krista mu zůstala a s  ní 
velká chuť pomáhat jiným hříšníkům. Jak 
říkám, mám z něj radost. 

(Text je autorizován Dušanem.)

„Jeden miliardář si chtěl jet odpočinout na 
Bahamy, a tak si před odjezdem zavolal své 
manažery a pověřil je správou svého portfolia. 
Jednomu svěřil pět firem, dalšímu dvě  
a dalšímu jednu (každému podle jeho pozice  
v koncernu), a odletěl na dovolenou snů. 

Ten, který dostal na starosti pět firem, se 
ihned pustil do optimalizace. Snížil mzdy, 
zvýšil produktivitu a zdvojnásobil čistý zisk. 
Totéž udělal i ten, který měl na starosti dvě 
firmy, a také on zdvojnásobil zisk. Ten, který 
měl na starosti jen jednu firmu, ale vyhlásil 
celozávodní dovolenou, a tak dal investici 
svého šéfa k ledu.

Když se majitel koncernu konečně vrátil, 
svolal své manažery na poradu, aby mu 
prezentovali hospodářské výsledky. Začal 
ten, který spravoval pět firem a zdvojnásobil 
šéfův zisk. Promítl mu v PowerPointu růstové 
grafy a tabulky se slovy: ‚Šéfe, svěřil jsi mi pět 
firem – a podívej, pohltili jsme dalších pět.‘ 

Miliardář byl nadšen: ‚Skvělé! Je vidět, že 
jsi výkonný a loajální zaměstnanec. Osvědčil 
ses v téhle maličkosti jako manažer, odteď 
budeš dělat velký byznys ve správní radě. 
Užij si radostný život akcionáře!‘

Po něm navázal ten, který spravoval dvě 
firmy. Spustil prezentaci a řekl: ‚Šéfe, svěřil 
jsi mi dvě firmy – a podívej, pohltili jsme 
další dvě.‘ 

Miliardář byl nadšen: ‚Skvělé! Je vidět, že 
jsi výkonný a loajální zaměstnanec. Osvědčil 

ses v téhle maličkosti jako manažer, odteď 
budeš dělat velký byznys ve správní radě. 
Užij si radostný život akcionáře!‘

Nakonec přišel na řadu ten, který měl na 
starosti jen jedinou firmu. Podíval se tomu 
miliardáři do očí, sebral odvahu a řekl mu: 
‚Šéfe, všichni víme, jak bezcitný jsi člověk. 
Bohatneš, kde ses nenadřel, inkasuješ, kde 
jsi neinvestoval, a ždímeš člověka, dokud 
může hákovat. A tak jsem tvou firmu dal 
k ledu, protože jsem se začal bát, kam to 
všechno spěje. Podívej – tady máš zpátky 
svoje akcie.‘ 

Miliardář na něj přede všemi začal řvát: ‚Ty 
neschopný slabochu! Věděl jsi, že bohatnu, 
kde jsem se nenadřel, a inkasuju, kde jsem 
neinvestoval? Tak proč jsi můj kapitál aspoň 
nesvěřil lichvářům nebo ho neposlal do 
daňových rájů?! Takhle mám jenom to, co 
dřív – kde je zhodnocení, dividendy, nebo 
aspoň úroky?!!‘

Pak se obrátil ke svým náměstkům: 
‚Vezměte mu tu firmu a svěřte ji tomu, který 
jich má už deset. Komu se nelení, tomu se 
zelení! Pánbůh pomáhá těm, kdo si pomáhají 
sami! A toho neschopného slabocha vyhoďte 
ven na ulici, mezi ty lůzry, co jen fňukají  
a skřípou zuby!!!‘

– Jak se vám ten příběh líbí?” rozhlédl se 
Ježíš po svých učednících. „Myslíte, že to 
takhle chodí také v Božím království?“

– Alexandr Flek

Příběh Dušana: Z drogové závislosti ke Kristu

Komu se 
nelení
parafráze podle Matouše 25:14–30

Ze staršovstva

9. 3. 2018 // Popovídali jsme si 
s vedoucími dorostu • Debatovali 
jsme o webových stránkách sboru  
a porovnávali jsme je s  weby různých 
sborů. • Řešili jsme delegáty na 
Konferenci CB. • Prosba o sbírku na Teen 
Challenge • Schválili jsme kázající na 
další měsíce. • Hodnotili jsme přednášku 
Petry Škrdlíkové, převážil spíše rozpačitý 
dojem • Zabývali jsme se variantami 
finančních investic sboru. 


