
ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské 

ve Frýdku-Místku

6. 5. Tomáš Pospíchal vede Petr Kučera

13. 5. Kyle Evans vede Samuel Fürst (Večeře Páně)

20. 5. Petr Kučera vede Vašek Dvorský jun. (Letnice – seslání Ducha svatého) 

27. 5. Petr Kučera vede Petr Mauler

3. 6. Ráchel Polohová vede Daniel Kvasnička

pravidelné aktivity

dlouhodobé termíny

shromáždění

neděle 10.00

• Dorost – pátek 16.30
• Mládež (Unique) – neděle v 16.00 
• Sese – úterý 15. 5. / 29. 5. v 16.30
• Mužská skupinka – pátek 4. 5. / 1. 6. v 19.00
• Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00  

2. 5. modlitební | 9. 5.  Otevřené společenství  |  
16. 5. Oslovení Božím slovem | 23. 5. Proměna 
do podoby Kristovy | 23. 5. Zájem jeden  
o druhého | 30. 5. Život z moci Ducha 

Po velikonocích jsem dovolenkoval na sváteční 
velikonoční Ukrajině. Tuto cestu jsem slíbil své 
sestře už před dvěma léty. Bylo to zajímavá cesta, 
která se zdála dlouhá jako měsíc prázdnin. Jako 
řidič byl s  námi ještě Vašek Dvorský mladší. Jednu 
zajímavost zmíním. Mou sestru i mě šokovala kázeň 
dětí při bohoslužbách. Dvě a půl hodiny (!) a ony 
seděly a jen seděly. Sám nevím, zda-li to je dobře či 
ne. Měli jsme na to téma rozhovor s Timoteem a jeho 
ženou. Typicky drsné a přísné ukrajinské odpovědi 
jsme znali dopředu: Sbor není místo volné zábavy...  
v bance také nenecháme děti volně pobíhat a tancovat 
po stolech...  lidé se zde sešli kvůli Bohu... děti dospělé 
sledují, a pokud se dospělí nezvládnou ukáznit, těžko 
ukázníme děti... pořádek by si měli sjednat muži! 

12. 5. Jarní úklid modlitebny

25. 5. Noc kostelů + Dětský den

1. – 7. 7. Sborová dovolená s Ostravou 

8. – 16. 7. Tábor dorostu Slezská Harta

17. – 19. 8. Pánská cyklojízda Jižní Morava

1. 9. Seniorátní den

13. – 25. 11. Legoprojekt
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Prostě východ, jiný mrav, drsnější odchov. Ukrajinci 
jsou přísnější na sebe i své děti. Je to tak dobře anebo 
to až přehánějí? Celý večer jsme si o tom povídali 
v ulicích nočního města s  mou sestrou, speciální 
pedagožkou a ředitelkou modré linky bezpečí. Nějak 
jsme to nemohli rozchodit. 

8. dubna u nás kázal host Pavel Škrobák, kazatel ze 
Zlína a senior Valašsko-hanáckého seniorátu. Setkání 
s ním bylo dobré, aspoň co jsem slyšel z doslechu. Je 
třeba vzdát díky Samovi za improvizaci při přípravě 
Večeře Páně. 

Jako starší jsme se sešli k modlitbám za Boží milost 
v příbězích některých sborovníků. Jsme rádi, že dnes 
vidíme posuny k dobrému. 

Z  iniciativy Marka Moškoře jsme uspořádali 
hezkou a jedinečnou akci – diskusi s  Alexandrem 
Flekem, překladatelem Bible21. Konala se v pátek 
13. 4. v knihkupectví Kapitola. My jsme zajistili hosta 
a oni zbytek. Osobně jsem tam nebyl, zastupoval jsem 

Dubnové ozvěny

v  dorostu. Rozhovor byl prý pěkný. 
Pan knihkupec byl, podle slov Saši, 
velmi dobře připraven. Překladatele 
doprovázel i grafik a sazeč všech 
vydání B21. Nocleh a večeři obou 
hostí zajistili Valíčkovi. Ujali se své 
role s východní pohostinností. Hosté 
zůstali u Valíčkových ještě v  sobotu 
na oběd a zjevně se jim tam moc líbilo 
a nechtělo moc rychle odcházet.  
Saša Flek je jedna z nejzajímavějších 
i nejkontroverznějších osobností 
z evangelikální scény. Kdo na diskusi 
přišel neprohloupil. 

Jsem rád, že po delší pauze se 
setkaly maminky, tedy přesněji 
rodiče s  dětmi v  naší modlitebně. 
Začátek byl divoký, za zvuku alarmu, 
ale potom už vše proběhlo hladce.

Ustálilo se také datum pánské 
jízdy, totiž 17.–19. srpna. Možnost 
ubytování na faře v  Lechovicích 
jsem začal vyjednávat. Slouží tam 
jako farář Marek Orko Vácha, 
vynikající kněz a biolog, přednosta 
ústavu lékařské etiky. I to by byla 
přidaná hodnota.

Třetí dubnovou neděli jsem 
byl hostem na CB Trojce  
v Ostravě. Základní filosofie tohoto 
jedinečného společenství je: vztahy 
– vztahy – vztahy. Není divu, že 
Matin Kubart našel právě v  Trojce 
svůj nový duchovní domov. 

kazatel: Petr Kučera, email: zababuv@gmail.com, 
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 

účet sboru: 2300069113/2010

pozvání ke službě

Hledáme ochotné lidi pro: 

• Legoprojekt
• Péči o nástěnky
• Kurzy Alfa
Zájemci se mohou hlásit u kazatele.

Ze staršovstva

Dlouze jsme prodiskutovali 
otázku komunitnosti našeho 
sboru a konstatovali jsme neblahé 
vzdalování jednotlivců a rodin od 
sebe, do svých vlastních světů, 
domů, starostí. Stali jsme se 
spíše nedělním sborem. Vážně 
jsme přemýšleli jak tento trend 
měnit. • Schválili jsme služby na 
další měsíc. • Kazatel se sdílel  
o cestě i inspiracích na Ukrajině 
• Schválili jsme sbírku na sestru 
Murgovou • Kazatel informoval 
o pohybech v  členské základně 
(Martin Kubart bude předán do 
Ostravy, ke křtu se hlásí Klára 
Fürstová a Petra Maulerová) • 
Dlouze jsme diskutovali tzv. teze 
(zásady) sboru a podařilo se nám 
je zformulovat. • Celkově to bylo 
jedno z výborných a požehnaných 
staršovstev.



Po dlouhých dvou letech (s  přestávkami) 
končí probírání dvou složitých epištol 
Korintským. Seriál jsme zakončili dvěma 
setkáními. Na „nebiblické biblické“, jsme 
se začetli z listu Klementova do Korintu, což 
je tzv. spis apoštolských otců. A na poslední 
biblické jsme se snažili vystihnout poselství  
2. Korintským pro nás. Zajímavé pro mě bylo 
zjištění, že tím hlavním motivem, který se  
v tomto dopise stále opakuje, je vzájemnost. 
Základní argument apoštola Pavla: Vaše 
radost je naše radost, váš úspěch je náš 
úspěch, vaše starost je naše starost; vaše 
hádka je naše hádka. To je zvěst, které jsem 
si uvědomil a možná těžce vydobyl z poměrně 
vypjaté korintské korespondence. Poslední 
středu, na modlitební, jsme byli ve dvou. 

Měli jsme i poměrně dosti zajímavé setkání 
seniorátu v Opavě. Bavili jsme se o tom, jak 
se koná sociální práce ve sboru. Dovoluji 
si napsat pár osobních a subjektivních 
poznámek: 

Biblický úvod Romana Touška: Podle Sk. 6 
se ustanovením diakonů se Boží slovo mocně 
šířilo. Dělat diakonii není nic jiného než 
kázat evangelium. Praktická služba diakonů 
byla spíše v tom, že kázali evangelium  
a u toho uzdravovali a vyháněli démony. Tento 
pohled relativizuje diakonii jako sociální 
práci. Neuhnula diakonické práce z tohoto 
povolání? Zvěstování Božího slova se má dít 
celému člověku – tělu i duši.

Poznámka vězeňského kaplana Honzy 
Kočnara: Pracoval třicet let ve zdravotnictví 
a sociálních službách – nemocnice,  Hrabyně, 
Armáda spásy – i zde se situace překlopila 
do pouhé sociální práce. Chodili tam lidé  
s touhou sloužit duchovně. Často tam chodili 
lidé, kteří si nemohli vydělat jinde. Původní 
vize Wiliema Bootta dnes zůstala jen na 
papíře. Nyní, když dělám kaplana, musím si 
to držet, abych zůstal sám svůj a Kristův. Jsem 
kazatel mezi vězni. Jsou snahy o spolupráci  
s psychology, ale to prostě nejde. Armáda 
spásy  měla svůj osvědčený postup: polívka, 

mýdlo, spasení. Ze zkušenosti kaplana 
vidím, že se člověk musí dostat na dno  
a musí volat k Bohu. Marnotratný syn 
se musel dostat na dno. Ten, kdo se nají  
a vysprchuje, nepotřebuje přemýšlet o Bohu. 
Teprve po spasení je možná potřeba vzájemná 
pomoc. Některé praktické příklady sociální 
pomoci ve sborech seniorátu:
a. Půjčování peněz.
b. Pomoc lidem, kteří nejsou schopni získat 

pracovní návyky. Zaměstnání ve sboru. 
Dva lidi v Opavě se podařilo získat pro život.

c. Charisma CB je sociální cit pro pomoc.  
Je potřeba mít cit pro lidi, kteří opravdu 
potřebují pomoc. 

d. Návštěvy doma.
e. Klub seniorů v Ostravě.
f. Brigády sociálně slabším dětem  

– pomoc v rodinách, na zahradách.
g. Klub baráčníků – vzájemná pomoc 

na barácích.
h. Taxi služby pro starší členy a postižené. 
Poslední neděli v dubnu jsme měli společnou 

bohoslužbu s Apoštolskou církví. Měl 
jsem strach, že se nás moc nesejde, ale bylo 
nás dost i ze strany CB. Kázání měl Jarek 
Lofítek, já se přidal k němu. Rovněž svědectví  
a modlitby za Unique byly fajn. Padaly návrhy 
dělat takové bohoslužby vícekrát do roka. 
Někdy v  říjnu má být u apoštolských Karel 
Řežábek s celosobotním vyučováním pro 
manžele. Předběžně jsme mluvili o možnosti 
pořádat tuto akci společně. 

 U Maulerů na zahradě se konal křest 
Petry Maulerové. Měl jsem radost, že se 
nás nesešlo málo. Zazpívali jsme pár písní, 
jednu na Petřino přání, docela neznámou. 
Křtil Petr Mauler, otec a kněz rodiny. Tak 
jsme se domluvili. Bylo to v  tu chvíli to 
nejlepší, pro některé neobvyklé. Petra je nyní 
po operaci, která se částečně podařila, nyní 
je v  pooperačním stavu na ARO. Gratuluji 
Maulerovým k  příkladnému zvládnutí 
nelehké situace.    

– Petr Kučera 

Teze
(zásady)

sboru
Otevřené společenství

Oslovení Božím slovem

Proměna do podoby Kristovy

Zájem o druhé

Život z moci Ducha

Marek 16:15  A řekl jim:  Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
1 Tesalonickým 3:12 A vás ať Pán rozhojní a dá vám oplývat v lásce k sobě navzájem  
i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám,

Koloským 3:16  Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí 
se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, 
jak vám dává Duch.
Izajáš 34:16 Hledejte v knize Hospodinově a čtěte.

1. Korintským 5:7  Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. 
Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek ne se starým 
kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy
Filipským 2:12  s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, 
který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle

Židům 10:24  Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.
1. Tesalonickým 5:11  Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte.
Jakubův 5:16  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli 
uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Galatským 6:1 Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni 
Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na 
sebe, abys také nepodlehl pokušení.
1. Kor. 14:24–25 Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo 
nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, 
takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: „Vskutku je mezi vámi Bůh!“


