
ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské 

ve Frýdku-Místku

termín káže vede téma

2. 9. Petr Kučera Petr Kučera Eliáš pod jalovcem

9. 9. Jan Titěra Petr Kučera hosté z BTM (+VP)

16. 9. Petr Kučera Petr Mauler Marnotratný syn

23. 9. Petr Kučera Ota Fiala Koncil v Jeruzalémě

30. 9. Petr Kučera Daniel Kubátka Závěr a začátek metapříběhu (+ křest)

7. 10: Daniel Komrska Petr Kučera dle hosta

14. 10. Petr Kučera Tomáš Jurtík Sborové hodnoty 1 (+VP)

pravidelné aktivity

další události

kontakty

shromáždění

neděle 10.00

• Dorost – pátek 16.30
• Mládež (Unique) – neděle v 17.00 (od 23. 9.) 
• Sese – úterý 4. 9. / 18. 9. / 2. 10. v 16.30
• Mužská skupinka – pátek 7. 9. / 5. 10.  v 19.00
• Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00  

Začínáme ve středu 26. září. 
Tématem bude „Jak žít podle knihy přísloví“.   

První velkou akcí v červenci byla sborová dovolená s Ostravou na 
Velké Lhotě. Podle vyprávění šlo o hezkou akci, s obyčejným všemi 
přijímaným vařením, hezkými výlety a výraznými duchovními 
večery, které vedl budoucí kazatel v Ostravě, Tibor Mahrik. 

Následoval tábor dorostu, který byl společný s  opavským 
dorostem. Ideu tábora připravili mladší vedoucí z  opavského 
okruhu – tábor se změnil  na výcvikový tábor mladších vikingů, 
podle knihy Bratrstvo. Duchovní program zajišťoval Frýdek-
Místek – probrali jsme otázku, co to znamená být křesťan. Tábor se 
hodně vydařil, milým překvapením bylo i duchovní rozvlaženíčko 
mezi dětmi. 

Další akcí, našemu sboru poněkud vzdálenou byl druhý ročník 
akce Lukov, které se zúčastnili i děti z okruhu bývalé Laviny. Opět 
jsme opravovali hrad, bojovali, duchovně probírali výzvy dneška. 
Byla to zřejmě poslední delší akce připomínající dřevárenskou 
historii frýdecké Laviny. 

27. – 30. 9. chata dorostu

30. 9. křest Kláry – v 9.00 na obvyklém místě u řeky Morávky

13. 10. manželská sobota s Karlem Řežábkem (společně s AC v naší modlitebně)

19. – 21. 10. víkend tatínků s dětmi

19. – 25. 11. Legoprojekt

9/2018

V srpnu muži vyrazili na tři dny jsme vyrazili na kola do Podyjí, 
vyjeli jsme si na výpravu do Rakouska, přemáhali horkost dnů 
i horkost hlav, únavu v  lýtkách. Večer jsme popili skvělý burčák 
ze Znovínu a dlouho povídali. V  neděli jsme měli rozhovor nad 
Písmem, dva odvážlivci vyrazili na kolech do vzdáleného kostela.  
(hádejte kdo ;) Celkově nás bylo jedenáct. 

Poslední sobotu prázdnin se konal seniorátní den. Poprvé za 
jeho historii nebylo hezké počasí, což nikomu nevadilo. Byli jsme 
zase spolu a bylo nám dobře. Hostem ranní kávy byl Jiří Schneider, 
bývalý první náměstek ministra zahraničí. Na závěr kázal David 
Novák, předseda Rady Církve bratrské.

Ozvěny letních prázdnin

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.

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



Formativní příběhy
Pro prázdniny jsem si vybral téma formativní 

příběhy. Tedy příběhy, které považuji za 
důležité v Písmu, nějak stálé otisknuté v hříšné 
i svaté paměti lidstva. Kázání byla zvláštní  
svým vznikem, nedělal jsem k  nim podrobnou 
písemnou přípravu, spíše jsem nad nimi 
přemýšlel během volných chvil a sepsal si jakousi 
osnovu. Výběr příběhů byl spíše intuitivní než 
odněkud opsaný. Co jsme probrali:
1) Prvotní hřích Adama a Evy – příběh 
pokušení, který se v našich životech opakuje 
každý den, každou hodinu.
2) Kain zabil Abela – příběh zlosti  
a opakované Boží výzvy k nápravě. 
3) Reptání na poušti – příběh o hříšném 
zapomínání, hříšném snění a unikání  
z přítomnosti.
4) David zabil Goliáše – příběh snadného 
vítězství v předem prohrané bitvě. 
5) Eliáš v depresi – příběh Božího obyčejného 
pozdvižení duše obyčejnými prostředky. 

Před námi
Marnotratný Syn (Lk. 15: 11–32)
– příběh velké svobodě dané lidem.
Koncil v Jeruzaléme (Sk. 15)
– příběh o prvním věroučném sporu v církvi.
Závěr a začátek metapříběhu (Zj. 19:6–21) 
– příběh, o velkém příběhu, do kterého spadá 
příběh každého z nás.

Milé sestry, milí bratři, přátelé,

rád bych Vás na začátku dalšího školního 
roku pozdravil slovy apoštola Pavla: „Ale on 
mi řekl: ,Stačí, když máš mou milost; vždyť  
v slabosti se projeví má síla. A tak se budu 
raději chlubit slabostmi, aby na mně 
spočinula moc Kristova.“ (2. Kor. 12,9)

Jak mnozí víte, v průběhu prázdnin jsme se 
mnozí modlili za uzdravení kazatele Daniele 
Smetany a vikáře Vítka Hláska. Nečekaně 
nás pak opustil kazatel Jiří Lukl. Já sám 
též zápasím s nemocí, která prý není úplně 
jednoduchá. Jenže na každém sboru, v každé 
rodině je „něco“, v každém životě je něco, co 
nám dělá život složitější. Nemoc, problémy  
s dětmi, krize v rodině, zápasy v práci, 
vztahové problémy atd. Jak to souvisí  
s textem, který jsem vybral?

Možná znáte divadelní hru Thorntona 
Wildera „Anděl, který čeřil vodu“. Hra 
je založená na textu z Janova evangelia 
5,1–4. Jedná se o příběh o moci vody  
z rybníka Bethesda. Jakýsi lékař k tomuto 
rybníku pravidelně přicházel v naději, že se 
dostane první na řadu a bude vyléčen ze své 
melancholie. Když se mu to jednou konečně 
podařilo a už skoro vstoupil do vody, objevil 
se anděl a řekl mu, aby odešel. Lékař prosil, 
aby mohl sestoupit do vody a být uzdraven, 
ale anděl trval na svém. 

Rozhovor pak pokračuje, až nakonec anděl 
pronese tato slova: „Kde by byla tvoje síla, 
kdyby ses zbavil svých ran? Tvá melancholie 
způsobuje, že tvůj chvějící se hlas proniká 
do srdcí mužů a žen. Dokonce ani andělé 
nedokážou přesvědčit zubožené a potácející 
se pozemské děti tak, jak to umí lidská bytost 
lámaná koly života. Ve službě lásky mohou být 
jen zranění lékaři. Ustup, lékaři.“

Později přijde za lékařem muž, který se do 
rybníka dostal jako první a byl uzdraven: 

„Prosím, pojď se mnou. Ke mně domů je 
to jen hodina cesty. Můj syn se ztrácí ve 
svých temných myšlenkách. Nerozumím mu  
a jedině ty bys byl schopen zlepšit mu náladu. 
Jenom jednu hodinu… Mám také dceru: od 
té doby, co jí zemřelo dítě, sedí ve stínu. Nás 
neposlouchá, ale tebe vyslechne.“

Jak slova Pavla o slabosti, tak tento příběh 
ukazují, že naše bolest a slabost má být 
přetvářena ke službě druhým. Jednak nás 
učí více se spoléhat na Pána Boha, jednak 
nám dává možnost druhým porozumět. 
Jenže slabost může mít i jiný účinek, a tím 
je zatrpklost vůči lidem a někdy i Bohu.  
B. Manning napsal: „Pokud ze strachu  
a studu popíráme svá zranění, naše vnitřní 
temnota nemůže být prozářena a ani se 
nestane světlem pro druhé lidi.“

Na jednu stranu bych si přál, aby mě nic 
nebolelo, aby moje děti „šlapaly“ podle 
mých představ, aby do sboru chodili když 
ne andělé, tak alespoň napůl andělé, aby 
mě nic neoslabovalo… Jenže jak by se pak 
projevovala Boží síla (2. Kor. 12,9)? A tak 
si to vlastně až tak nepřeji… a nepřeji to ani 
Vám.

Přeji Vám, aby se ve Vašem životě i ve Vašem 
sboru projevovala v nastávajícím školním 
roce Boží síla a moc. Zřejmě se to neobejde 
bez bolesti. Jenže pokud nezatrpkneme, pak 
se z bolesti může stát zdroj požehnání.

Těším se na další spolupráci s Vámi všemi. 
Modlím se, abychom byli církví odvážnou, 
otevřenou a oddanou Ježíši Kristu. Církví, 
kde se slabost proměňuje v moc. V běžném 
životě to absolutně nedává smysl, jenže náš 
Pán má jiné součty.

Váš v Kristu

David Novák

Ze setkání staršovstva 6. 9. 2018 
 Zhodnotili jsme letní akce. • Staršovstvo 
bylo informováno kazatelem o prázd-
ninových pastýřských záležitostech.  
• Staršovstvo jednalo ohledně webu  
a doufá, že se jeho vývoj posune. • Ujasnily se 
některé termíny a služby. • Byli jsme přizváni  
k projektu Staleté kořeny. Jarka Lofítka, 
pastora spřáteleného sboru Apoštolské 
církve, jsme pozvali na další staršovstvo.  
• Na biblických hodinách začneme probírat 
knihu Přísloví.

Ze setkání staršovstva 14. 9. 2018
Staršovstvo bylo informováno Jarkem 
Lofítkem o akci pro manžele s  Karlem 
Řežábkem. Dohodli jsme se na společné akci 
s  AC. Projekt Staleté kořeny se uskuteční 
jen v omezené míře, během tradičního čtení 
Bible na náměstí. • Staršovstvo strávilo 
hezký čas při rozhovoru s  Klárkou, která 
se hlásí ke křtu. • Staršovstvo dohodlo 
program kázání do Vánoc. 

Pastýřský list předsedy Rady Církve bratrské Témata bohoslužeb
Prázdninové neděle
Od července do začátku září nastal volný 
prázdninový režim vyznačující se absencí 
týdenního programu a sloučenými nedělními 
moderacemi a kázáním. Prázdniny se rovněž 
vyznačovaly proměnlivostí počtu návštěvníků. 
Jednou nás bylo nečekaně mnoho, jindy jen 
malá skupinka. Dovolím si vyzvednout pár 
perliček:

Prázdniny otevřel 1. července slovem Paul 
Till, oblíbený učitel a kazatel z  Frýdlantu. 
• Další neděli mě potěšila hojná návštěva  
z  brněnského sboru na Kounicově. Přijelo 
mnoho mých mnoho mých vrstevníků, což 
bylo milé. • O třetí neděli v červenci  nás poctil 
slovem bývalý kazatel sboru Jarek Preisler, 
což bylo rovněž velmi milé. • Poslední neděli 
v  červenci kázal u nás jeden z  nejstarších 
kazatelů našeho seniorátu, Karel Buba. 
Trochu se bál, aby nepřetáhl délku kázání, 
ale jeho služba měla rovněž dobrý ohlas. 
• První srpnovou neděli bylo „veselo“, 
protože nikdo z  přítomných nevzal klíče 
od modlitebny. Nakonec se nějak otevřelo  
a Ota Fiala mohl kázat. • Třetí neděli v srpnu 
se konala akce mužů a tak naše bohoslužby 
byly asi nejméně navštíveny. Jsem rád, že 
v  tento nesnadný den na sebe vzal Jožka 
Vítek úlohu kázajícího. 


