shromáždění

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

neděle 10.00
3. 6. Ráchel Polohová

5. 8. Otomar Fiala

8. 7. Kyle Evans

12. 8. Petr Kučera

17. 6. Petr Kučera

15. 7. Petr Kučera

19. 8. Josef Vítek

24. 6. Petr Kučera

22. 7. Petr Kučera

26. 8. Vašek Radoš

29. 7. Karel Buba

2. 9. Petr Kučera

omalovánka

10. 6. Daniel Kvasnička

1. 7. Paul Till

ROZBŘESK
Ohlédnutí za nedělemi a biblickými
Nedělní bohoslužby byly v květnu a červnu pestré,
díky různým kázajícím, jak domácím (Kyle, Ráchel)
tak i hostům (Tomáš Pospíchal ze Vsetína a Daniel
Kvasnička z Litomyšle). Protože u nás někteří hosté
kázali, já zase, na oplátku, kázal v jejich ve sborech.
Tak jsem mohl navštívit Zlín a Luhačovice v jednom
dni a Vsetín, což bylo pro mě skvělé a inspirativní.
V třetí neděli v květnu byly Letnice, onen lehce
zapomínaný křesťanský svátek. Pro mě opravdu
hezký den. Díky letničnímu kázání jsem si uvědomil
onu velkou pravdu, že Bůh si zmocňuje ke službě
i hříšné lidi, jako byl Samson a jako jsem já. Znovu
jsem měl radost. Ještě doplňuji, že na Letnice, s velkou
vážností, poprvé moderoval Vašek Dvorský junior.
Druhou neděli v červnu jsme prožili požehnání
Árona Moškoře a Miriam Kvasničkové. Na staršovstvu
jsme vymysleli, že v tento den uskutečníme modlitbu
čtyř přítomných dědů, ale sebekriticky přiznávám, že
jsem na to zcela zapomněl.
V rámci biblických hodin jsme si doslova biblicky
prošli teze našeho sboru: Otevřené společenství /
Oslovení Božím slovem / Proměna do podoby Kristovy
/ Zájem o druhé / Život z Ducha. Tyto teze uzrály
na staršovstvu během několika let. Na biblických
hodinách jsme tyto teze probírali ve světle celé řady
biblických veršů. Na jednom setkání jsme prošli i tři
desítky veršů! Vznikl tak dvanáctistránkový materiál
a přemýšlíme, jak s ním naložit. Každopádně, kdo by
měl zájem, řekněte mi nebo napište.

Střípky ze života sboru

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

Proběhl dětský den, tentokráte na téma lidské tělo.
Dětský den si velmi vydařil. Zapojilo se do něj hodně
členů sboru, nejrůznějším způsobem, například
Saskie napekla skvělé mrkvánky. Organizace se ujal

LÉTO/2018

Tomáš Jurtík, plakáty a bannery
připravil Marek Moškoř.
Dětí přišlo více než loni, cca šedesát
účastníků. Z útržků rozhovorů víme,
že dětský den byl oceňován pro jeho
poučnost a jinakost oproti ostatním
dětským dnům s hudbou a skákacím
hradem. Pro ty co, tam nebyli,
připomínám naše stanoviště: ruka,
mozek, srdce, noha, ucho, ústa, oči.
Hezké biblické verše k jednotlivým
lidským oudům vybrala Libuška.

Stalo se...
Po Dětském dni následovala
Noc kostelů. Tentokráte jsme
připravili otevřenou modlitebnu,
přátelské přijetí, prezentaci sboru
a občerstvení. Přišlo podobně jako
loni a předloni cca 20 návštěvníků.
Prohlédli si budovu, ptali se, zdali
mohou přijít v neděli, byli potěšení
hezkou místností, vzali si letáky
BTM a Rozbřesk.
V druhou sobotu v květnu proběhl
velmi důležitý úklid modlitebny.
Velení se ujal Per Vítek, který
rozdával úkoly a práce se plnily,
jedna za druhou. Účastníků bylo
akorát, aby se navzájem nemotali
(cca dvacet brigádníků.). Věkově
byly zastoupeny všechny generace
a za dopoledne všechny úkoly
hotové. Dobrá práce!

Při vstupu do modlitebny se objevila
cedulka: „Aktivizační a motivační programy
pro osoby s autismem.“ Na každé pondělí
si pronajalo občanské sdružení MIKASA
naši modlitebnu na konzultační hodiny.
Jsme rádi, že náš objekt může sloužit lidem
k ušlechtilým cílům.
Druhou neděli v červnu se s námi rozloučil
Martin Kubart, který svůj duchovní domov
našel na CB Trojce.
Poslední úterý v červnu definitivně končí
aktivita Rekrutů, což byla skupina, která
navázala na naši dřevárenskou Lavinu.
Vydržela ještě dva roky, díky odvaze
a vytrvalosti kluka, který má přezdívku
Trol. Až do konce na Rekruty chodil Martin
Kubart, za což jsem mu rovněž vděčný.
Poslední „vzpomínkou“ na Lavinu bude
brigádnický tábor na Lukově, jedna
z posledních možností k předání evangelia
životem i slovem.
Začátkem května proběhly v Opavě
schůzky vedoucích o táboře dorostu. Tábor
je připraven a úkoly rozděleny.
Mládež, Uniqe, se pravidelně scházela
v počtu 4-8 osob. Programy byly pestré,
studiem Písma počínaje, výpravou na kolech
konče. O mládež se obětavě stará Vašek
Dvorský. A to jak organizačně, tak osobně.
Unikátní byla rovněž sbírka na rande
Dušana Čičky. Proběhla, peněz se vybralo
akorát a Dušanovi to pomohlo.
Radku Fürstová se stala magistrou a Petr
Mauler bakalářem!
Do Ostravy s velkou pravděpodobností od
podzimu nastoupí kazatel Tibor Máhrik.
V pátek 22. 6. mě pohřeb Eduard Šurman,
který byl nějakou dobu členem našeho sboru.
teze sboru––––Otevřené společenství–––––
––––––––––––––Oslovení Božím slovem––
–––––Proměna do podoby Kristovy –––––––
Zájem o druhé–––––––––Život z Ducha–––

Výroční konference CB

Ze staršovstva

Zatímco velká část sboru uklízela
modlitebnu, já seděl na výroční konferenci
CB v Litomyšli. Jednalo se v sálu YMCA
na renesančním zámku, což bylo hezké
a příjemné prostředí. Konference byla dobře
řízena, dokonce jsme skončili časově dříve.
Inovativní bylo jednání v malých skupinách
a následná diskuse. Na závěr se diskutovalo
o směřování církve ve čtyřech velkých
skupinách, jedné z nich se zúčastnila i Hanka
Dvorská. Co se projednalo? Konference
schválila Výroční zprávu o činnosti Rady
Církve bratrské za rok 2017 a účetní závěrku.
Konference schválila návrh na ordinaci
Štěpána Vašíčka, Ondřeje Vavrečky za
kazatele Církve bratrské a schválila návrh
na udělení volitelnosti Jiřímu Serbusovi
za kazatele Církve bratrské. Do svých řad
opět přivítala kazatele Marka Fajfra. Večer
proběhla ordinace, jak kazatelů, tak diakona
pro dorost, Dana Jokla. Bohoslužby vedl
emeritní předseda RCB Pavel Černý. Akt
ordinace vedl předseda RCB David Novák.
Konference schválila konferenční návrh na
založení zapsaného ústavu ETS. Rozšiřuje
se tak stávající nabídka forem studia
o studium nevysokoškolského charakteru.
Dále konference schválila návrh na finanční
podporu ETS.
Konference schválila dva návrhy na změny
v základních dokumentech: O návrzích
na změnu Ústavy a Zásad, a o základním
nemovitém majetku Církve bratrské se
rozhoduje
minimálně
dvoutřetinovou
většinou hlasů všech zaregistrovaných
delegátů. V minulosti stačila nadpoloviční
většina. Členové, kteří se ze závažných
důvodů nemohou zúčastnit členské schůze,
mohou hlasovat přes schránku mimo volební
místnost.
Další návrhy na změny přijaty nebyly.
Podrobnosti najdete u kazatele.

18. května // Rozhovor o besídce se sestrou
Martou Horečkovou. • Biblický úvod – Saul
a voli – Saul probudil z letargie poklidně žijící
Izraelity radikálním činem. Text popisuje
mimořádnou situaci, ve které, jako sbor, sice
nejsme, ale nějaký impulz potřebujeme. •
Byly projednány termíny služeb a kázající.
• Zhodnocení jarního úklidu modlitebny:
Byl super! Dík všem! • Projednali jsme
některé pastýřské otázky: přípravy na křest,
přesun Martina Kubarta do CB Trojka
a další. • Sbírka na Dušana Čička – nakonec
rozhodnuto, že v neděli uděláme standardní
sbírku na potřeby sboru, a pak ještě jednu
sbírku, kde otevřeně řekneme, na co bude,
ať se lidé svobodně rozhodnou, zda přispějí.
• Byl projednán pronájem modlitebny od
Mikaso (poradna ohledně Aspergerova
syndromu) – budou se scházet vždy v pondělí
ve Výměníku. Souhlasíme se zapůjčením
klíčů zodpovědné osobě, pani Mgr. Soně
Tiché. Cena pronájmu dohodnuta 150 Kč
• Noc kostelů a dětský den – v pátek 25. 5.
2018, v rámci těchto akcí zvát na ping-pong
a Legoprojekt (plánovaný na podzim). •
Staršovstvo odsouhlasilo účast kazatele na
akci Lukov, post-laviňácké akci, (brigáda

oprava hradu), která proběhla rovněž i loni
a byla vydařená. • Schůzka s vedoucími
chval – na příští setkání staršovstva pozvat
Dalibora Kubátku. • GDPR – nutno sepsat
nějakou jednoduchou směrnici na jednu A4.
22. června // Probrali jsme materiál
z biblických hodin, teze sboru. • Byl schválen
a doplněn program služeb na prázdniny. •
Byl zhodnocen dětský den a padl návrh na
nové téma pro příští rok: řemesla. • Znovu
jsme probrali otázku webových stránek.
Přes prázdniny se bratr kazatel s Markem
Moškořem pokusí o jeho proměnu. • Dohodli
jsme se, že jako sbor chceme výhledově
koupit další, čtyřpokojový byt, v blízkosti
modlitebny, pro případného příštího kazatele,
který bude mít pravděpodobně rodinu a bude
potřebovat oddělenou pracovnu. Druhý byt
se může využít jako startovní byt pro nějakou
rodinu. • Přemýšleli jsme nad podzimní
celosborovou akcí. Jistě se uskuteční
tatínci. • Byly projednány některé radostné
i nesnadné pastýřské záležitosti. • V neděli
bude provedena celocírkevní sbírka na vikáře
a byl schválen příspěvek pro dětskou práci
v Mukačevu v hodnotě 15.000 Kč. Peníze tam
přiveze Vašek Dvorský se skupinou mládeže.

dlouhodobé termíny
1. – 7. 7. Sborová dovolená s Ostravou
6. – 15. 7. Tábor dorostu, Slezská Harta
17. – 19. 8. Pánská cyklojízda, Lukov
SO 1. 9. Seniorátní den v Malenovicích
Neděle s Brněnskou tiskovou misií
NE 9. 9. (BTM) se společným obědem
a seminářem
13. – 25. 11. Legoprojekt

přestávka
O letních prázninách se nekonají
tyto pravidelné aktivity:
dorost, mládež, setkání sester,
mužská
skupinka,
biblická
a modlitební skupinka.
Všechny uvedené aktivity opět
začínají v září.

