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Slovo kazatele

Ve dnech 15.–16. 01. 2010 se pět mužů z našeho
sboru sešlo na Konferenci pro muže pořádané
v Hotelu KAM Malenovice. Pastor sboru z USA Ken
Wilson měl připraveno vyučování na téma Boj se
strachem. V pátek mluvil o obavách, s nimiž muži
bojují. Zmínil strach o kariéru, strach o peníze,
strach o budoucnost, strach o to, jestli má náš život
nějaký smysl a strach, jestli máme dostatečné
schopnosti, abychom obstáli v konkurenci. Některé
možná zarazí, že na druhém místě seznamu se
umístil asi podceňovaný strach z manželky. Podle
Kena muž reaguje na strach čtyřmi způsoby. Stane
se z něj hněvivý muž, zaneprázdněný muž, příliš
hodný muž nebo nepatrný muž. Ve skupinkách jsme
pak diskutovali o tom, jak reagujeme na strach my
sami. V sobotu jsme se přes Adama dostali až
k Davidovi a jeho souboji s obrem. Sledovali jsme
Davidův boj se strachem. Zatímco ostatní měli hlavu
plnou jen velikosti obra, David měl hlavu plnou
velikosti Boha a počítal s Bohem.
Na konferenci se mě dotkla osobní a otevřená
atmosféra, ve které se nám Ken svěřil s nedávnou
smrtí svého syna a následně jsme se za něj modlili.
Povzbudil mě rozhovor s klukem z Bohumína, který
byl Bohem před pěti lety vysvobozen z drogové
závislosti a ze zničeného života. Nyní pracuje na
plný úvazek s dětmi v nízkoprahovém zařízení
Bunkr v Bohumíně. Líbily se mi diskusní skupinky,
kde jsme se sdíleli s ostatními, jak se nám daří nebo
nedaří druhým svědčit o Kristu.
Kapacita hotelu byla pro velký zájem zcela
zaplněna 130 muži z 8 různých denominací, kteří
mezi sebou bez problémů vycházeli. Nebýt toho, že
se nám do hotelu mezi obsluhu propašovaly
i některé dívky, byla by to opravdová Noc na
Karlštejně. S pozdravem: „Chlapi do toho!“

Petr Vítek

Chlapi do toho!
Postřehy z konference
mužů v Malenovicích

Loni na podzim jsme si povídali
s mým tatínkem o sborových

časopisech. Před dávnými lety
tatínek inicioval a několik let

redaktoroval brněnský sborový
časopis „Kompas“. Bavili jsme se

o užitečnosti takových časopisů
– informují, vypůsobí kousek

společenství doma u odpolední
kávy, slouží jako přehledný

archiv událostí pro historiky.
Potom jsem mu povídal, že ve

sboru máme schopného grafika,
který vystudoval žurnalistiku

a má zkušenosti s křesťanskými
periodiky, který zrovna opouští

tým mládeže (myslel jsem na
Marka Moškoře) a zároveň

emeritního staršího, profesioná-
lního sazeče s citem pro jemnosti

sazby, jazyka i křesťanského
obsahu (myslel jsem na Josefa

Vítka). Tatínek se mě zeptal:
„Na co čekáš?“. A mě došlo, že

má pravdu. Nyní je opravdu onen
biblický „Kairos“ – tedy

jedinečná příležitost dát časopis
dohromady.

No a je to tady. Stačilo jen
naťuknout a vzniká „Rozbřesk“,

s podtitulem, aby bylo jasno. Kéž
tedy přidá jasu do informačních

toků. Kéž požehná Hospodin
toto dílo. (Staršovstvu se

časopis líbil a dalo Markovi
důvěru jako odpovědnému

redaktorovi.)

Petr Kučera
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Poklady pod sněhem

Kairos

e staršovstva

Lednová víkendovka mládeže na chatě
Kaménka u Vítkova

První mládežnickou akcí tohoto roku
byl víkendový pobyt v oblasti Oderských
vrchů. Naším útočištěm se stal domek pa-
třící turistické asociaci TOM. Protože
v pátek vydatně sněžilo a chalupa stojí na
kopci na okraji vísky Kaménka, bylo pro
nás prvním dobrodružstvím dostat se vů-
bec na místo. Množství čerstvě napadané-
ho sněhu bylo pro řidiče opravdovou
zkouškou. I přes ztrácející se neprohrnu-
tou cestu těsně před cílem však nakonec
všech dvanáct účastníků v pozdních ve-
černích hodinách v pořádku dorazilo.
Tématem našeho pobytu bylo hledání
pokladů, které jsou ukryty nejen pod sně-
hem, ale i v každém z nás. Sobotní do-
poledne jsme absolvovali osobnostní
test, který se využívá při pracovních po-
hovorech ve velkých firmách a dozvěděli
se o sobě mnohdy zajímavé věci. Protože
byla sněhová nadílka opravdu bohatá,
bylo jasné, že nebudeme jen sedět v teple
chaty a vyrazili jsme si zablbnout ven.
Sjížděli jsme na plachtách kopec a došlo
i na sněhovou variantu frisbee. I přes tvr-
dé zápolení a rugbyová pravidla se niko-
mu nic nestalo, nicméně po jednom ze
vzájemných soubojů zůstaly z modrého
létajícícho talíře pouze střepy. Po ta-
kovém výdaji energie přišel vhod vynikají-
cí oběd: pečené kuře s rajskou omáčkou
a těstovinami.

Odpoledne jsme pak rozděleni do dvou
skupin soutěžili v různých disciplínách
kdebylo třeba, abychom se zapojili jako
tým. Motivem bylo dobývání zemských
pólů a družstvům virtuálně pomáhali
i známí polárníci jako např. Amundsen
Scott či Nobile. O vítězi rozhodovaly
znalosti Bible, důvtip, rychlost, poho
tovost a kreativita. Ve stejných skupin
kách jsme se pak zamýšleli nad tématem
užitečnosti křesťana podle dvou podo
benství o hřivnách (Matouš 25:14-30
Lukáš 19,12-27). Jirka měl připravené
otázky k tématu, na základě kterých se
pak rozvinula delší diskuse. Hovořili
jsme spolu o našem místě mezi vrste
vníky, v mládeži i o vizi pro Kairos v le
tošním roce. Opět jsme si uvědomili, že
každý má v životě svou roli a přemýšleli
jsme o tom, do jaké míry ji plníme. Večer
jsme absolvovali zábavný vědomostní kvíz
Další program pak probíhal v duchu her
a společných rozhovorů.
V neděli nás čekal už jen úklid a odjezd
domů. Ještě předtím ale museli kluci
zapojit své síly a lopaty do akce „pojízdné
poklady pod sněhem“. Než jsme uvolnili
ze sněhového a ledového zajetí všechna
tři auta, uplynuly skoro dvě hodiny.
Z víkendovky jsme odjížděli unaveni
a plní silných dojmů. Už se těšíme na ně
jakou další obdobnou akci.

Marek Moškoř

Na lednové schůzi staršovstva jsme se zamýšleli, co pro nás znamená oddělený den
a jak bychom jej měli prožívat. • Probírala se otázka pomoci na Ukrajině. Uvažujeme
o tom, že se staneme prostředníky k vyslání dvou dobrovolníků pro dlouhodobější
práci s dětmi ve Žlutých Vodách. Majka Ondřejová byla pověřena vypracováním
projektu, na základě kterého se rozhodneme, co konkrétně můžeme v této oblasti
udělat. • Chceme zprostředkovávat informace z našeho sboru nejen skrze webové
stránky, ale také v tištěné formě. První číslo zpravodaje právě držíte v rukou.
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Verše na rok 2010

Chystáme

English Camp
O prázdninách opět pořádáme letní
jazykový kurz s mladými křesťany z USA

Sbor: Dal jsem jim také své dny odpočinku,
aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby
věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji.
– Ezechiel 20:12

Staršovstvo: 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.
– Koloským 3:16

Chvály: Vymazal dlužní úpis, jehož ustano-
vení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil
tím, že jej přibil na kříž.
– Koloským 2:14

Maminky: Buďme vděčni za to, že dostává-
me neotřesitelné království, a služme proto
Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.
Vždyť ‚náš Bůh je oheň stravující‘.
– Židům 12:28-29

Besídka: Zemřeli jste a váš život je skryt
spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže
Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním
ukážete v slávě. – Koloským 3:3-4

Lavina: „Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel
jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže
zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc,
zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi
nezapřel.“ – Zjevení Janovo 3:8

Kairos: Všechno dělejte bez reptání a bez
pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí,
Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení
pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte
jako hvězdy, které osvěcují svět.
– Filipským 2:14-15

Starší mládež: Když jsem ho spatřil, padl
jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil
na mne svou pravici a řekl: „Neboj se.
Já jsem první i poslední,ten živý; byl jsem
mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám
klíče od smrti i hrobu.“
– Zjevení Janovo 1:17-18

Exit 316: Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘
ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.
– Jakubův list 5:12b

Dětský domov: Blaze těm, kdo hladovějí
a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou

Je to přesně tři a půl roku, kdy náš sbor
pořádal poslední letní English Camp.
Několik měsíců zpět se v mládeži zrodila
myšlenka tuto kempovou tradici obnovit
a díky nadšení pár lidí a několika Božích
zásahů nám byl přidělen americký tým
a určen termín, kdy se může EC
uskutečnit.
Stejně jako kdysi bude i letos kemp
probíhat pod vedením Křesťanské aka-
demie mladých. Tato organizace nám
vnásledujících měsících pomůže v přípravě
– poskytne nám studijní materiály pro
studenty, kempová trička, pozvánky, ale
také hudební aparaturu či nejrůznější

sportovní náčiní. Zní to až neuvěřitelně
jednoduše, ale ve skutečnosti máme před
sebou spoustu práce. Náš český tým
(Zababa, Jiří a David) shání do svých řad
další odhodlané lidi, kteří by se chtěli
podílet na přípravě této letní evan
gelizační akce. English Camp není akc
jen pár lidí z mládeže, ale záležitost
celého sboru – proto budeme rádi, když
se k nám přidáte i vy. V případě zájmu
nás určitě kontaktujte.

Datum Událost

26.–27. 3. 2010 Tréninkové dny ve Třinci
13.–16. 7 .2010 Trénink vMalenovicích
17.–24. 7. 2010 English Camp

24.–26. 7. 2010 FollowUp
nasyceni. – Matouš 5:6
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 Kontaktní informace

Kazatel: Petr Kučera
tel.: 602 457 589

Web:www.cbfm.cz

Termíny

K výrobě zpravodaje používáme open-source software Scribus (www.scribus.cz) . Texty jsou
vysázeny písmy s volně šiřitelnou licencí ze Střešovické písmolijny v Praze, konkrétně se jedná
o fontyABC Green a Lido od Františka Štorma. Sazba: MarekMoškoř. Ročník 1., číslo 1

Nedělní shromáždění
7. 2. Káže u nás pozoruhodný host – Tomáš Novotný a vysvětlí nám novoroční

heslo o svěcení dne Páně.

14. 2. Kristův dopis do sboru v Efezu (Zj. 2:1–7) Večeře Páně

21. 2. Kristův dopis do sboru ve Smyrně (Zj. 2:8–11)

28. 2. Kazatel na návštěvě ve sboru na Vsetíně. Káže Jarek Božoň.

Mimořádné termíny
17. 2. Popeleční středa, začátek postní doby. (Jen pro informaci, žádná akce není)

21. 2. Odpoledne u Valíčků bude povídání o Izraeli, společně s promítáním.
Je dobré na začátku postního období zaměřit svůj zrak na místa,
kde se stalo naše spasení v Pánu Ježíši.

Kairos (www.kairosfm.cz)
5. 2. Kairos na téma Nereptající světlo (Filipským 2:14–15). Host: Josef Vítek

12. 2. Diskuzní Kairos – Podobenství o vinici. Vede Ondra Krumplovič.

19. 2. Běžný Kairos. Slovo si pro nás připraví David Neuwirth.

26. 2. Základní kameny – 2. díl o základních otázkách křesťanství, tentokát
na téma: Kristovo smíření.

Březnové termíny
7. 3. Členská schůze.

13. 3. Duchovní cvičení – klášterní víkend na chaloupce v horách.
Každý je zván, je to plánováno spíše pro dospělejší část sboru.

21. 3. Bude u nás hostem Jarek Preisler.

Sborová dovolená Velká Lhota
5.–11. července 2010. Přihlašovat se můžete do konce března u Petra Kučery.
Cena za pobyt bude ještě upřesněna.

NEDĚLE 10:45 Bohoslužby

ÚTERÝ 19:00 Biblická modlitební skupinka

PÁTEK 16:30 Lavina

18:30 Kairos

ravidelná setkání
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Okénko do minulosti
Rozhovor s bratrem
Josefem Vítkem

Kontaktní informace

Kazatel: Petr Kučera
tel.: 602 457 589

Web: www.cbfm.cz

Termíny

K výrobě zpravodaje používáme open-source software Scribus (www.scribus.cz). Texty jsou

vysázeny písmy s volně šiřitelnou licencí ze Střešovické písmolijny v Praze, konkrétně se jedná

o fonty ABC Green a Lido od Františka Štorma. Sazba: Marek Moškoř. Ročník 1., číslo 2

Nedělní shromáždění
7. 3. Dopis do Pergamonu (Zj. 2:12–17) Vede Miroslav Siuda

14. 3. Ve sboru káže Jaroslav Preisler. Večeře Páně. Vede Petr Mauler

21. 3. Dopis Dopis do Thyatir (Zj. 2:18–29) Vede Jarek Božoň

28. 3. Dopis do Sard (Zj. 3:1–6) Vede Dalibor Kubátka

Mimořádné termíny
13. 3. Klášterní víkend na chaloupce v horách.

17. 3. Setkání maminek

21. 3. Večer chval v Ú-krytu

Kairos (www.kairosfm.cz)
5. 3. Kairos na téma Zdravá mládež. Vede: Jiří Siuda

12. 3. Host: David Novák

19. 3. Základní kameny – 3. díl o základních otázkách křesťanství,

tentokát na téma: Nový život s Duchem Svatým.

26. 3. Kairos není. Koná se pouze setkání dívek „Holčinec“

Dlouhodobé termíny:
1. 4. Zelený čtvrtek u kazatele

2. 4. Velký Pátek – bohoslužby

4. 4. Velikonoce – vzkříšení

15. 5. Navštíví nás sbor z CB Havířov.

Prázdniny:
3.–10. července: Sborová dovolená. Informace u Mirka Siudy

17.–24. července: English Camp

2.–14. srpna: Tábor dorostu.

NEDĚLE 10:45 Bohoslužby

ÚTERÝ 19:00 Biblická modlitební skupinka

PÁTEK 16:00 Lavina

18:30 Kairos

Pravidelná setkání

Je to o něčem jiném, přesto je
to o tom stejném. – Petr Kučera

I když se to nezdá, ke sboru Církve bratrské
ve Frýdku-Místku se váže 85-letá tradice. Křesťané
v tomto společenství zažili Druhou světovou válku,
totalitní útisk i léta náboženské svobody. Jak byste
charakterizoval frýdecký sbor? V čem byl a je
specifický?

Řekl bych, že náš sbor je skromnější, má spíše
vesnický charakter. Vše je postaveno na rodinách
a vztazích. Prožívali jsme různá období, kterými
jsme museli projít. Přišly tady sestry ze Vsetína,
které tady přinesly letniční důrazy. V 50. letech
jsme zažívali silný odpor komunistů. Například
když můj učitel viděl, že jdu v neděli do besídky,
tak schválně stál před školou a řekl: „Ty mi zajdeš
pro cigarety“. Já jsem odpověděl, že máme
besídku a naštěstí se mě tehdy zastala sestra
Lančová. Zažili jsme i dlouhé období stagnace,
odchod mladých do jiného sboru a další věci.
Vidím velikou Boží milost, že si nás Pán Bůh
převedl přes různé těžké situace. U členů byla
vidět věrnost. Nikdy jsme si nemohli říkat, že jsou
mezi námi nějací významní lidé, ale byl to takový
prostý sbor, ve kterém se kladl důraz na to, aby
byla naše víra upřímná, abychom si na něco
nehráli.

V tom boji za opravdovost víry byli naši otcové
někdy příliš horliví, protože to každý vnímal
trochu jinak – a pak na sebe naráželi. Byly to silné
osobnosti s vlastním názorem, ale nakonec vždy
zpívali „Tvá, Pane Kriste věc to jest“ a sjednotili
se. Když přišlo nějaké nebezpečí zvenčí, byli
schopní se semknout a modlit se. ››

Střípky z kazatelny

Úvodem

Miliony diváků po celém světě
přihlížely v únoru sportovním

výkonům účastníkůXXI.
zimních olympijských her ve

Vancouveru. I já, sportem příliš
nezasažen, jsem s napětím

sledoval dramatické boje
o medaile. Na olympiáděmě ale

nejvíc zaujaly neuvěřitelné
příběhy lidské vůle. Třeba příběh
slovinské běžkyně na lyžích Petry

Majdičové, která po pádu do
potoka dokončila závod na

třetím místě – s několika
zlomenými žebry! Mnozí vítězové

měli problémy, ale bojovali do
posledního okamžiku. I když dle

slov apoštola Pavla bojovali
o pomíjivý věnec, často jsme

mohli slyšet, že si mnozí úspěšní
sportovci si vybojovali nehynoucí

slávu. Během sportovních
přenosůmě napadla jedna

paralela. Heslem olympiády je
latinské Citius, Altius, Fortius –

rychleji, výše a silněji. K tomu,
abychom byli v našem životě víry

úspěšní a vydobyli si nehynoucí
slávu v Nebesích, potřebujeme
především víru, lásku a naději.

Přeji si, ať nám z toho
nic nechybí.

– Marek Moškoř



Okénko do minulosti

Historie sboru v datech

Můžete zmínit některé lidi, kteří vás
svým životem nejvíce oslovili a na které
rád vzpomínáte?

Už jako děti jsme měli své oblíbené
kazatele. Když třeba přijel bratr Bajger
z Horní Suché, tak to byla pro nás
událost. Byl to učitel, který měl dobrý
přednes, uměl i zakřičet a dokázal
vyprávět zábavné historky. Milovali
jsme taky bratra Rosického. Ten když
kázal, tak měl oči upřené vzhůru, jako by
měl přímo kontakt tam nahoře s Pánem
Bohem. Velice jsme si vážili služby
bratra kazatele Urbana. Byl to vzdělaný
teolog. Při jeho kázáních jsme seděli
všichni jako pěny a nikdo si nedovolil ani
myslet na něco jiného. Z místních bratří
měli dar kázat všichni, bratr Karásek,
bratr Gřunděl anebo bratr Vítek starší,
který měl vždy temperamentní a živé
slovo. Úžasné bývalo svědectví bratra
Aloise Žídka, který byl horník a dokázal

krásně svědčit o svém životě. Jeli jsme
třeba autobusem na zájezd, a když se
začaly zpívat různé písně, tak on řekl:

„Ne, s tím jsem už já skončil a teď už jen
zpívám písně o Pánu Ježíši.“ Byl oddaný
křesťan a bylo opravdu cítit, že skrze něj
mluví Duch Svatý. Z Ostravy k nám
jezdil kázat také hluchoněmý bratr
Kolbábek s manželkou. I přesto, že se
neslyšel, tak se to naučil. Naopak zase
bratr Mrázek mluvil sice biblicky
fundovaně, ale monotónně, takže nás
při jeho kázáních často bralo spaní,
protože jsme předtím mívali besídku.
Potřebovali jsme spíše někoho, kdo by
byl více akční.

Co považujete za nejdůležitější události
v našem sboru? Které momenty byste
označil za klíčové?

Za hodně zásadní považuji určitě to,
když jsme se stali samostatnou stanicí

ostravského sboru. Pak už jsme mohli
mít vlastní staršovstvo a mohli jsme už
taky začít něco sami podnikat. Byla to
velká změna, protože předtím jsme
dlouhé roky třeba sháněli místa a domy,
kde se budeme scházet a všechno
muselo napřed schválit staršovstvo
v Ostravě – a to bylo zdlouhavé. Ale
jinak jsme byli stále závislí. Někdy se
stalo, že na nedělní shromáždění
nepřijel bratr z Ostravy. Musel jsem
proto mít vždy připravené v zásobě
kázání a když bylo třeba, tak něco říct.
Někdy jsem neměl připravené vůbec
nic, tak jsem vystoupil, otevřel Bibli
a začal rozebírat nějaký text. Pán Bůh
ale nakonec vždy požehnal a mohli jsme
mít obecenství.

K důležitým událostem určitě řadím
příchod našeho prvního kazatele, bratra
Preislera. Byla to pro nás velká změna,
mohli jsme mít konečně někoho svého.

Za další zlomový okamžik považuji
příchod Kena Pitchera. Tehdy jsem měl
na starost dorost i mládež, protože
nebyl nikdo, kdo by to vedl. Bylo to pro
mě velmi obtížné vzhledem k tomu, že
jsem měl dospívající děti. Ken začal
pracovat s mládeží, uspořádaly se
anglické kempy a do shromáždění přišli
noví lidé.

Potom považuji za podstatné, když
jsme se stali samostatným sborem, už
zcela nezávislým na Ostravě. Když je
teď ta odpovědnost na nás, je to úplně
o něčem jiném a je vidět, že to našemu
společenství velmi prospělo. Rozšířila
se i paleta služeb. Předtím jsme byli
misijním polem ostravského sboru, teď
už je to na nás. Už se nemůžeme na nic
vymlouvat. Jsem vděčný, že nám vždy
Pán Bůh poslal pracovníky a měl nás
pod svým ochranným křídlem, že
nedopustil, abychom se rozpadli.

Zakládajícím členem našeho sboru byl František Jakl, který se do Frýdku Místku přestěhoval
z východníchČech, tedy z míst, kde Církev bratrská (tehdy Jednota českobratrská) vznikla.
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Termíny

Pravidelná setkání Kontaktní informace

NEDĚLE 10:45 Bohoslužby
ÚTERÝ 19:00 Biblická modlitební skupinka
PÁTEK 16:00 Lavina
 18:30 Kairos
SOBOTA 17:30 Exit 316

Kazatel:  Petr Kučera
 tel.: 602 457 589

Web:  www.cbfm.cz

za English Camp, za pozvání účastníků. Začíná doba zvaní na EC.•	
za další spolupráci sboru s Korejci•	
za snoubence připravující se na svatbu (Pavel + Majka, Daniel + Lenka)•	
za setkání s Havířovským sborem 16. května•	

Kairos (www.kairosfm.cz)
 2. 4.  Cesta Kříže – nejen mládeži přístupno
 9. 4.  Základní kameny – Společenství a modlitba
 16. 4.  Kairos Speciál – „Sranda musí být...“
 23. 4.  Host – Dalibor Kubátka a jeho svědectví
 30. 4.–1. 5.  Houba na téma: „Kdy začíná skutečná láska“
       Řečníci: David Novák a Slavoj Raszka. Registrujte se u Jiřího Siudy ml.

Upozornění
 9. 5.  Bohoslužby začínají výjimečně v 9:00!
16. 5.  Bohoslužby budou v kostele, začátek shromáždění v 11:00 h

Akce v dubnu 
PÁ  9. 4.  Setkání starší mládeže.
 SO 10. 4. Dřevárenská víkendovka dorostu. 
SO 17. 4.  Jarní konference pro ženy v CB Ostrava. Hlavními hosty budou manželé
  Daniel a Noemi Komrskovi z Vysokého Mýta. Přihlášky na nástěnce.
NE 18. 4. Večer chval v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku, 19:00 h
 ST 21. 4. Setkání maminek u Valíčků, 17:00 h
 NE 25. 4. Kryštofovo vaření u Valíčků, 15:00 h

Nedělní shromáždění
 4. 4. Vzkříšení Krista!!!
 11. 4. Dopis do Thyathir  (Zj. 2, 18 - 29)
 18. 4. Dopis do Sard (Zj. 3, 1 - 6 )
 25. 4. Káže David Kubíček z Orlové a od září 2010 kazatel v Brně.
 2. 5. List do Filadelfie (Zj. 3, 7 - 12)

Modlitby

Rozbřesk vychází každou první neděli v měsíci. Ročník 1., číslo 3

Slavnost Velké nociTréninkové dny EC
V pátek 26. 3. se část týmu, kte-
rý připravuje na léto anglický 
kemp, vypravila na tréninkové 
dny ve Třinci, kde jsme se měli 
dozvědět spoustu zajímavých  
a užitečných informací ohled-
ně vedení English Campu.

V pátek večer měl velice za-
jímavé a poutavé slovo Dave 
Patty, který v České republice 
založil organizaci KAM a ně-
kolik let stál v jejím čele. Mluvil 
o problémech, které nám mohou 
určitým způsobem zabránit ve 
zvěstování evangelia, a jak se jim 
vyhnout. Poté jsme se dozvěděli 
téma všech letošních kempů – 
Redeem, což znamená vykoupe-
ní. Bylo nám představeno logo 
a  tzv. Campsong (píseň typická 
pro každou sezónu anglických 
kempů, která je doprovázena je-
dinečnými pohyby). 

V sobotu dopoledne měl slovo 
Dan Johnson o učednictví, jak 
získávat učedníky a jak jim po-
máhat v jejich růstu. Pak násle-
doval blok seminářů, na které se 
náš tým rozdělil. Dozvěděli jsme 
se, co by měl dobrý tým dělat,  
a jaké problémy mohou nastat. 
Zjistili jsme, jak vést diskuzní 
skupinky, jak sdílet svědectví  
a nové tipy na hry. 

Všechno jsme si to užili a tato 
akce byla určitě užitečná.

Jitka Lisníková

Velikonoce jsou jedinečným svátkem mezi svát-
ky křesťanskými. Zatímco ostatní svátky vznikaly 
a ustalovaly se v prvních čtyřech stoletích a pozdě-
ji, Velikonoce tu byly od počátku. 

Jak s nimi naložit? Tím, že budeme různými způ-
soby přemýšlet o Pánu Ježíši Kristu a jeho oběti na 
naše hříchy. Jako má dobrá hudba mnoho vrstev, 
které poznáváme až při čtvrtém a desátém posle-
chu, tak má příběh oběti Pána Ježíše mnoho vrstev 
a bude pro nás každé Velikonoce jiný, každý rok 
hlubší, vážnější, ale i radostnější. 

Jak přemýšlet? Tím, že si budeme číst velikonoč-
ní příběhy z Písma, tím, že nad nimi budeme na 
modlitbách rozjímat, tím, že budeme naslouchat 
různým formám velikonoční zvěsti – na koncertě, 
na  bohoslužbách jiných církví. Loni jsem byl na 
vzkříšení v chlebovickém kostele. Byla už noc a já se 
zaposlouchal do sedmnáctset let starého Exultetu – 
velikonočního zpěvu. Alespoň  kousek odcituji: 

Dnes je slavnost veliké noci, 
kdy se zabíjí onen pravý Beránek, 
jehož krev posvěcuje veřeje věřících. 
To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, 
Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta; 
Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.

To je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu 
zahnal temnotu hříchu. 
To je ta noc, která dnes na celém světě 
vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa 
a od tmy hříchu, vrací k milosti, 
sdružuje ve svaté společenství. 
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil 
a jako vítěz vystoupil z hrobu.

A byla veliká radost!
Petr Kučera



Měsíc za námiEnglish Camp

Američané ve školách

Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410

Střední škola Infotech, Pionýrů 2069 

Bohoslužby
V nedělích jsme měli číst další dopisy prvním církvím podle Zjevení. Nakonec jsem se roz-

hodl pro změnu a z důvodů lepšího zacílení na Velikonoce jsem zvolil velikonoční témata. 
Na biblických jsme rovněž přeskočili kousek z Markova evangelia a četli velikonoční texty. 
Požehnaná byla neděle s Jarkem Preislerem. Slyšel jsem hodně dobrých ohlasů, dokonce 
i židle se musely přinášet.

English Camp
Poměrně jemnou a mravenčí prací se dal dohromady český tým. A je to tým pestrý. 

Scházíme se každý měsíc a poměrně často se schází nejužší vedení EC: kazatel, David 
Neuwirth a Jiří Siuda. Všichni jsme byli na tréninkových dnech v Třinci poslední neděli 
v březnu. Celému týmu setkání hodně prospělo. Jako místo přebývání EC jsme definitivně 
schválili  hotel Anděl v Andělské hoře, na úpatí Jeseníků.

Lavina
V Lavině se navíc ke vší dobré práci snaží kazatel rozběhnout „kroužek čtenářů Bible“. 

Není snadné se sejít, protože na schůzkách jednou jeden je, jednou jeden není. Na posled-
ním setkání jsme řešili sjednocení médií ke čtení – zda-li číst z mobilu, či z Bible. Inu, nová 
doba si žádá nová řešení.

Korejci
Jednání s nimi bylo dvakrát. Mám radost z toho, že tolik lidí projevilo zájem o setkání 

s nimi a pomoci jim. Poslední jednání bylo nad korejským jídlem. Bylo přátelské a milé. 
Moc se o nás starali. Petr Mauler jim dal dohromady účetnictví, Jana Valíčková se nabídla 
s učením, pomoc přislíbila i maminka Tomáše Jurtíka. Já jsem jim domluvil křest v bazéně. 
No, a jak to bude dál se uvidí. O modlitebně při setkání nad jídlem nepadlo ani slovo. 

Co bylo k jídlu? Jemně nakrájené plátky vepřového, opékané přímo před očima, sole-
né solnou omáčkou. Mnoho druhů salátu. Česnek. Pálivé ingredience. Jedlo se tyčinkami 
(Petr nás to naučil.) Na závěr byla polévka.

Klášterní víkend
Klášterní víkend byl zasypán sněhem. Byla to ranní hrůza. Cesta zavátá, husté sněže-

ní. Prostě taková akce se musí dělat až po velikonocích. Měl jsem radost, kolik lidí na akci 
chtělo vyrazit. Další termín navrhuji na 8. 5. 2010.

Worship festival
Jelo na něj poměrně hodně lidí z našeho sboru a vrátili se nadšení a povzbuzení. Jsem 

moc rád za takové akce, jsou balzámem pro duši i ducha.

V ponděli 1. 3. bylo setkání Ostravského seniorátu s Danielem Fajfrem – novým před-
sedou Rady CB, který nám představil svou vizi o církvi. Mám naději, že opravdu přichází 
nový vítr, trochu čekaný a trochu nečekaný. Více sdělím osobně.

Petr Kučera

O návštěvu Američanů byl veliký zájem, 
a po skončení byl velice dobrý ohlas jak 
u učitelů, tak u žáků. A jak to probíhalo?

Ačkoli jsou učebny anglického jazyka 
obvykle stavěny do „účka“, tak jsme přisu-
nuli lavice ke stěnám a sedli si do kroužku. 
Potom jsme, slovy američanky Amy, hráli 
„bláznivou hru“, jež spočívala v tomto: 
Všichni sedí v kruhu a jeden člověk, který 
je uprostřed, si vybere nějakou osobu a ze-
ptá se jí „Jak se máš?“ A teď mohou nastat 
dvě situace. Buď se osoba omezí na strohé 
„Mám se fajn“ a všichni si pak musí vyměnit 
místa. Ten uprostřed se posadí a nechá tuto 
roli někomu jinému. Anebo tázaná osoba 
vyjádří svou nelibost a prohlásí „Nemám se 
dobře.“ Opět k ní promlouvá dobrovolník 
uprostřed slovy: „Copak se děje?“ Tázaný 
odpoví například „Není mi zrovna nejlíp, 

protože se mi nelíbí lidé s bílým tričkem.“ 
Pak si musí vyměnit místa všichni, kdo na 
sobě mají bílé triko. Doufám, že jsem niko-
ho neunudil vyčerpávajícím popisem hry. 
Pak jsme se rozdělili na tři skupinky, kde se 
konverzovalo na různá témata, jako napří-
klad trávení volného času, oblíbené hudení 
styly nebo také filmy. 

Studenti, kteří k nám přijeli do Frýdku-
-Místku byli ze všech koutů Ameriky, stu-
dovali na teologické univerzitě v Chicagu. 
Nakonec oznámili, že v létě pořádají Eng-
lish Camp, a že jsou všichni srdečně zváni. 
Poté rozdali pozvánky. 

Všichni si to náležitě užili, a přestože se 
pravděpodobně většina z nich nerozhodne 
na EC jet, tak jsem si jist, že všichni o tom 
alespoň chvíli reálně uvažovali. 

Jaroslav Hejtmánek

Po kratším bloudění po frýdeckých 
uličkách se úspěšně dostavili čtyři mladí 
studenti ze Států i na Gymnázium a SOŠ, 
Cihelní 410. Zavedla jsem je za mou učitel-
kou angličtiny, paní Krublovou, která už od 
té doby co se naskytla možnost konverzace 
s rodilými mluvčími, byla naprosto nadše-
ná a moc se těšila. Přivítala je a oznámila 
jim, že se budou bavit pouze s maturanty, 
což mě trochu zklamalo, protože jsme se 
s nimi chtěli seznámit všichni. Poté je paní 
učitelka obeznámila s průběhem jejich ná-
vštěvy v hodinách, já se s nimi rozloučila 
a odešla jsem do vyučování.

Jakmile Američané odjeli, tak jsem byla 
zjistit, jaký měla tato akce úspěch. Vše do-
padlo nad očekávání dobře. Jak jsem se do-
zvěděla, tak i lidé, co toho moc v hodinách 
angličtiny nedělají, dávali pozor a snažili se 
zapojit. Byly také rozdány všechny pozván-
ky na kemp a zodpovězeny určité otázky.

Po ukončení úterního vyučování se paní 
učitelka ptala, zda taková akce bude i ně-
kdy v budoucnu, a myslím, že není jediná, 
kdo by měl zájem. 

Nezbývá, než se modlit, aby se takováto 
příležitost naskytla i příští rok.

Jitka Lisníková

Nedílnou součástí příprav English Campu je i propagace na místních 
středních školách. V úterý 16. března proto přijela do Frýdku-Místku 
skupinka devíti Američanů, kteří mimo konverzace v anglickém jazyce 
také zvali studenty na English Campy pořádané v létě. Více vám přiblíží 
dva členové našeho EC týmu, kteří zmiňované školy navštěvují.
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Termíny

Pravidelná setkání Kontaktní informace
NEDĚLE 10:45 Bohoslužby
ÚTERÝ 19:00 Biblická modlitební skupinka
PÁTEK 16:00 Lavina
 18:30 Kairos
SOBOTA 17:30 Exit 316

Kazatel:  Petr Kučera
 tel.: 774 925 452

Web:  www.cbfm.cz

Kairos
každý pátek 18:30 středisko volného času, www.kairosfm.cz
 7. 5.  Viktor Šodek – povzbuzení a čerstvé svědectví mladého křesťana
 14. 5.  Skupinkový Kairos:  připraví Adam Krumplovič 
 21. 5.  Kairos Speciál: připraví Jitka Lisníková a Michal Šimík 
 28. 5.   Základní kameny: Společenství a služba Bohu

Biblické a modlitební hodiny 
úterý v 19:00 na faře
 4. 5. Kristova slova o konci světa (Mk.13)
 11. 5. Nesnadná závěrečná výzva – jsme učedlníci bez znamení? (Mk. 16,15-20)
 18. 5.  Shrnutí Markova evangelia 
 25. 5.  Misijní dosah a povzbuzení z Markova evangelia

Lavina
každý pátek 16:00 středisko volného času  
Dřevárenské hry a čtení z Písma, konkrétně příběhy krále Davida

Klub Exit 316
každou sobotu 17:30 v bytě u kazatele
Promítnutí dílu z populárního pořadu „Exit 316“ a následná diskuse. 

Další akce
 NE 2. 5. 15:00 Setkání týmu English campu u kazatele v bytě
 PÁ  7. 5. 18:00 Starší mládež u Moškořů 
 ST 19. 5. 17:00 Setkání maminek u Valíčků
 NE 23. 5. 15:00 Odpoledne chval v rámci Jan Session – Farní zahrada 
Klášterní akce, z důvodu houště květnových akcí, nebude. Počkáme na nějaký poklidnější 
čas. 

Nedělní shromáždění
 2. 5. káže Petr Kučera: list do Filadelfie Zj. 3. 7 - 12 
 9. 5. káže Petr Kučera: list do Laodikee Zj. 3,14 - 22 (pozor změna! začátek v 9:00)
 16. 5. káže Marin Grohman (pozor změna! bohoslužby v kostele, začátek v 11:00)
23. 5. káže Zdeněk Vojtíšek: Letnice
 30. 5. káže Petr Kučera: Letnice  – modlitby za služebníky

Rozbřesk vychází každou první neděli v měsíci. Ročník 1., číslo 4

Velikonoční cesta kříže

„Poslední večeře“ u kazatele
Na Zelený čtvtek uspořádal kazatel ve svém bytě podvečerní setkání, kde jsme si 
u společného stolu připomínali okolnosti poslední večeře Pána Ježíše s učedníky. Večer 
probíhal v komorní přátelské atmosféře, na stole byly nekvašené chleby (macesy), víno 
a salát z hořkých bylin. Společně jsme se modlili, zpívali písně a četli pasáže z knihy Den, 
kdy zemřel Kristus od Johna Bishopa. Na závěr nechyběl ani sladký příslib vzkříšení.

Nezvyklý obraz se mohl naskytnout 
tomu, kdo se na Velký pátek večer pohy-
boval v okolí kopce Štandl. Skupina lidí 
s loučemi v rukou nesla temným lesem 
na kopec kříž. 

Na nápad nést společně kříž přišel Jirka 
Siuda ml. a ostatní tuto myšlenku podpo-
řili. Pátek večer 2. dubna nebyl rozhodně 
dnem, kdy byste si vyšli na večerní pro-
cházku: teplota vzduchu okolo jednoho 
stupně, lehké mrholení a mlha. I přesto se 
v devět hodin večer zhruba 15 lidí z našeho 
sboru sešlo u jízdárny pod Štandlem. 

Vašek Dvorský zhotovil z kmene stro-
mu provizorní kříž, který pak každý z nás 
alespoň kousek cesty sám nesl. Procesí se 

vypravilo na cestu lesem, na kroky nám 
svítily mihotavé plameny loučí. Během 
cesty jsme měli několik zastavení, kde 
jsme vždy četli pasáž z Bible a pak zpíva-
li za doprovodu kytary jednu píseň. Když 
jsme asi po hodině cesty dorazili na vrchol 
kopce, ustavili jsme kříž na připravené 
místo a společnými modlitbami vyjádřili 
naši vděčnost za oběť Pána Ježíše na kříži. 
Prokřehlí jsme si pak domů odnášeli ne-
obyčejný zážitek i duchovní povzbuzení. 

Dodatek: Kříž stále stojí na svém místě, 
kdosi dokonce k jeho základně přisunul 
ještě těžší kameny, takže snad tam něja-
kou dobu vydrží.
 Marek Moškoř

Květnový měsíc bude v našem sboru mimořádný různými akcemi a změnami. 
Prosím pečlivě sledujte oznámení! Začátky bohoslužeb jsou v 10:45, ale nasta-
nou dvě výjimky:  9. 5. začínáme v 9:00 a 16. 5. začínáme v 11:00!

Letnice v našem sboru
Neděle 23. a 30. května
Letniční svátky (svátky Ducha svatého) bývají opomíjenými svátky v koloběhu církevní-
ho roku. Rozhodli jsme se svátky slavit dvakrát. 
O Letniční neděli 23. 5. bude klasické shromáždění s hostem – Zdeňkem Vojtíškem 
a následující neděli 30. 5. budou mít bohoslužby spíše modlitební charakter. Rádi by-
chom představili všechny služby sboru a modlili se za ně. Nebude to technicky snadné, 
počítejte, že bohoslužby budou o něco delší, byť počítáme s kratším kázáním. Prosím, 
abyste se vnitřně připravili na takové neobvyklé modlitební bohoslužby. 

Za staršovstvo kazatel

Letnice



Přehled vícedenních křesťanských akcí o prázdninách

Modlitební řetězec

Ze slovíčka pro děti

Ze staršovstva

Mimořádné akce

Z pátku na sobotu 16.–17. dubna proběhl 
v klubu Úkryt na sídlišti Slezská nepřetržitý 
24hodinový modlitební řetězec. Akci zorgani-
zovala Apoštolská církev a přizvala do ní také 
náš sbor. Z církve bratrské se účastnilo 8 lidí 
a dle ohlasů to byla pro každého dobrá zkuše-
nost. Protože je klub Úkryt umístěn pod zemí, 
mohl být každý účastník oddělen od ruchu 
okolního světa a plně se věnovat modlitbám. 
Mezi modlitební předměty byly zahrnuty růz-
né potřeby obou zúčastněných církví a evan-
gelizační aktivity v rámci našeho města. Až se 
bude podobná akce opakovat, určitě si ji ne-
nechte ujít! Modliteb není nikdy dost.

Návštěva  havířovských
Neděle 16. května
Prosím, abyste se účastnili celého programu. Nemá cenu, abychom se setkali s havířovskými tak, 
že s nimi nepoobědváme a osobně se neseznámíme. Oběd bude společný v jídelně Maxim. Aby-
chom věděli, kolik nás bude, prosím hlaste se u Petra Vítka. 
Program: 
11:00 – Bohoslužby v kostele
12:30 – Odchod na oběd
13:45 – 14:00 Oběd v jídelně „Maxim“

Návštěva Zdeňka Vojtíška
22. – 24. května
Pro ty, kteří Zdeňka neznáte: kazatel z Prahy, v současnosti největší odborník na nové nábo-
ženské směry v Čechách, docent na teologické fakultě, mluvčí Společnosti pro studium sekt 
a nových náboženských směrů – odtud se zná s kazatelem. Otec čtyř dětí normální milé rodiny. 
Do Frýdku přijde ze služebních důvodů a na přednášku v MSKA. Jsem rád, že přislíbil, že ho 
můžeme využít i pro nás sbor. 
22. 5. v 19:00 Neformální rodinný seminář o předávání víry v rodině
          (u Maulerů na louce či doma)
23. 5. v 10:45 Letniční kázání v našem  sboru
24. 5. v 17:30 Přednáška v Lidovém domě – Téma: „Výchova dnes“

změny v termínech vyhrazeny

termín název akce 
motto

místo pro koho z programu informace

3. – 10.
července

Sborová 
dovolená

Izák

Velká 
Lhota

všechny 
věkové 

skupiny

společenství, výlety, sport, vaření, 
diskuse, biblické studium, nové zážitky 

Přihlášky 
a informace 

u Mirka Siudy

11. – 17. 
července

KristFest
Žijte z moci 

Božího Ducha 

Ždírec nad  
Doubravou mládež + hudba, workshopy, evangelizace kristfest.cz

17. – 24.
července

xCamp
30 stříbrných

Smilovice mládež + evangelizace, semináře, workshopy, 
společný zpěv, divadlo, sportovní turnaje xcamp.cz

17. – 24.
července

English Camp
Redemption

Andělská 
hora

mládež výuka angličtiny, aktivity, sport, 
křesťanský program kairosfm.cz

2. – 14.
srpna Tábor dorostu

Budišov 
nad 

Budišovkou
dorost tématický tábor pod stany pro 

dorostence

Přihlášky 
a informace 

u Petra Vítka

19. – 22. 
srpna

SAMolepka
Toužíme 
přilnout

Orlová mládež + bohoslužby, semináře, workshopy, 
koncerty, sport, čajovna, společenství samorlova.cz

21. – 28.
sprna

Relax
Quo Vadis

Ostravsko mládež sport, duchovní programy, společenství, 
účastní se více mládeží

www.cb.cz/
relax

23. – 28.
srpna

Letní misijní 
škola

Český 
Těšín

mládež + příprava na každodenní misii, biblické 
studium, praktické zkušenosti www.sceav.cz

Staršovstvo žádá celý sbor o modlitby za •	
rozhodnutí stavět modlitebnu. Zdá se, že 
okolnosti by mohly být v tuto dobu příznivé  
a chceme se modlit za rozpoznání Božích 
okolností a Božího vedení. Rozhodnutí stavět 
modlitebnu je rozhodnutí celého sboru a je to 
především rozhodnutí duchovní.
za prázdninové akce: sborová dovolená, •	
English Camp, tábor dorostu
za přípravu English Campu•	
za zvaní na English Camp•	
za klub Lavina a Kairos•	
za děti z našeho sboru, hledající cestu k Bohu•	
za staršovstvo a kazatele•	

Náměty k modlitbám

Ze schůze 18. 3. 2010: Úvodem jsme se za-
bývali otázkou, zda máme jistotu, že patříme 
Bohu od nynějška až na věčnost. • Kazatel nás 
informoval o průběhu schůzky s představiteli 
korejských křesťanů. Vypadá to že je z obou 
stran ochota k prohloubení vzájemných vzta-
hů a aktivit. • Sestra Daniela Čuboková byla 
potvrzena staršovstvem ve funkci vedoucí 
starší besídky. V nejbližší době chceme usta-
novit i vedoucího mladší besídky. Jejich hlav-
ním úkolem je koordinovat práci v besídce. 
Ze schůze 14. 4. 2010: Úvodní slovo měl br. 
kazatel na téma: Jak se vypořádat s hříchem. 
Hřích je dokonaná špatnost, vyplývající z naší 
přirozenosti a je porušením přikázání. Hří-
chy nám byly odpuštěny, ale boj s nimi trvá. 
• 30. 5. by mělo proběhnout shromáždění 

s modlitbami za služby ve sboru a pracov-
níky v těchto službách zapojené. Jednotlivé 
služby a lidi si rozdělí starší a sloužící slo-
vem. • Petr Mauler navrhuje abychom zru-
šili účet u současné banky a založili účet 
u společnosti FIO, která má lepší podmínky. 
V příštím staršovstvu o věci rozhodneme. Petr 
Vítek prověří ochranu prostředků vkladatelů 
u této společnosti. • Pokusili jsme se definovat 
co by měla mít připravovaná modlitebna. Sál 
pro cca 100 lidí, jídelnu pro 50 lidí s možností 
propojit se sálem, 2 klubovny, kancelář, mož-
ná 2 bytové jednotky. Chtěli bychom navštívit 
některé nedávno budované modlitebny pro in-
spiraci. Předložíme členům sboru modlitební 
téma s cílem rozhodnutí zda budeme stavbu 
prosazovat hned, nebo ještě spořit .

•  To není krev děti. Nebojte se, nepustil jsem si žilou. 
•  Včela se musí prokousat z plástve ven svýma chapadlama.

kompletní zápisy jsou k dispozici na www.cbfm.cz

14:00 – Procházka městem a odchod na Sikovec
15:00 – Sikovec
 představení našeho sboru
 program pro děti
 fotbal a volejbal:  F-M vs. Havířov



Rozbřeskaby bylo jasno...

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku  ·  www.cbfm.cz  ·  ročník 1.

červen
2010

Termíny

Pravidelná setkání Kontaktní informace
NEDĚLE 10:45 Bohoslužby
ÚTERÝ 19:00 Biblická modlitební skupinka
PÁTEK 16:00 Lavina
 18:30 Kairos
SOBOTA 17:30 Exit 316

Kazatel:  Petr Kučera
 tel.: 774 925 452

      Web:  www.cbfm.cz

Biblické a modlitební hodiny 
úterý v 19:00 na faře
Během června budou více modlitební, do-
brali jsme Markovo evangelium, další kni-
hu otevírat nebudeme. 

Další akce
 4.–6. 6. Tréninkový víkend týmu English Campu
 5.–19. 6. Dovolená kazatele
 11.–13. 6. Lavina se účastní akce Meč krále Davida
 ST 16. 6. 15:00 Setkání maminek u Valíčků
 ST  23. 6. Staršovstvo u Maulerů 
 SO 26. 6. Svatba Majky a Pavla ve Frýdku Místku

 3.–10. 7. Sborová dovolená – informace u Mirka Siudy
 17.–24. 7. English Camp – informace na webu kairosfm.cz, přihlášky do 30. 6. 2010
  40-denní modlitební řetězec za EC koordinuje Tomáš Jurtík, začátek 15. 6. 2010
 2.–14. 8. Tábor Laviny – informace u Petra Vítka

Nedělní shromáždění
 6. 6. káže Josef Vítek
 13. 6. káže Karel Buba (s Večeří Páně)
 20. 6. káže Jarek Božoň
27. 6. káže Petr Kučera

Rozbřesk vychází každou první neděli v měsíci. Ročník 1., číslo 5

Návštěva Zdeňka Vojtíška, 
která byla více než návštěvou  (22. – 24. 5.)

Zdeněk přijel v sobotu večer a záhy odjel 
k Maulerům na večerní povídání či spíše 
sdílení zkušeností s výchovou dětí. Večer byl 
z mého pohledu milý a příjemný, tak akorát  
dlouhý. Nepřinesl nějaký super zářný příklad 
k následování „i s chlupy“, ale přinesl, věřím, 
nové podněty k výchově našich dětí od oby-
čejného křesťanského otce. A právě toho jsem 
si vážil nejvíc. Do paměti mi zapadlo konsta-
tování, že děti musí vidět na svých rodičích, 
že jim na prvním místě jde o Boha. 

V neděli ráno jsme na přání Zdeňka na-
vštívili nechvalně proslulý sbor „El šadaj“, 
který se nyní jmenuje „Církev živého Boha“. 
Přišli jsme do areálu TJ Slezan, kde jsme pod 
tribunou snadno našli jejich modlitebnu. Byli 
jsme hezky uvítáni místními lidmi i pastorem 
Petrem Szlaurem. Bohoslužby probíhaly vel-
mi hezky, s projevy charismatické zbožnosti, 
které však byly velmi střízlivé. Pastor Szlaur 
dal slovo mě i Zdeňkovi, což jsem nečekal. 
Potom jsme se přesunuli do našeho letnič-
ního shromáždění, kde měl Zděněk Vojtíšek 
kázání. 

Večer jsme se sešli s manželským párem, 
který požádal Zdeňka již před léty o kontakt, 
právě v souvislosti se sborem „El šadaj“.

Pondělí jsme přes den využili k vycházce na 
Goduli a okolí. Večer byla přednáška o ateis-
mu v Čechách v Lidovém domě. S přítomným 
Pavlem Křivohlavým jsme smutně sdíleli ne-
přítomnost našich členů, ale hojnou účast 
veřejnosti. 

Po přednášce jsme se v restauraci opět se-
šli k dlouhému rozhovoru s pastorem Szlau-
rem. Byl to velmi pozoruhodný rozhovor. 
Pastor Szlaur vidí velmi kriticky své působení 
v minulých letech, dokonce se byli omluvit 
i starostce za své neblaze známé evangeli-
zační kampaně na náměstí. Snaží se navázat 
spolupráci s dalšími církvemi, a chce, aby byl 
jejich sbor běžným sborem jako jiné církve ve 
Frýdku-Místku. Není však snadné sloupnout 
přilepený stín. Byl velmi rád za setkání a věří 
v další možnosti spolupráce. 

Víkend se Zdeňkem byl pro mě v mnohém 
podnětný. Jedním z nich bylo právě překračo-
vání stínů, které se bojíme překročit.       (PK)

Deštivý den s havířovskými
Třetí květnovou neděli jsme trávili spo-

lečně s hosty z havířovského sboru CB, kteří  
k nám přijeli na návštěvu. Vzhledem k hoj-
nému počtu jsme tentokrát naše bohoslužby 
přesunuli do červeného kostela. Kázání měl 
hostující Martin Grohman. Už od rána ale 
v mnohých z nás hlodala otázka, jak se vypo-
řádáme se špatným počasím. Provazy trvalé-
ho deště znemožňovaly dělat cokoliv venku 
a bylo nutno přijít s náhradním programem. 
Procházka městem či sportovní aktivity ne-
přicházely v úvahu. Přesun na společný oběd 
do blízké jídelny Maxim naštěstí nebyl vel-

kým problémem. Pochutnali jsme si na řízku 
a přemýšleli, co dál. 

Nakonec jsme našli útočiště ve Středisku 
volného času, kde jsme ve stísněných prosto-
rách improvizovaně tvořili vzájemné spole-
čenství. Prohlížely se fotografie, diskutovalo 
se, nechyběl ani společný zpěv a modlitby. 

Díky patří všem ochotným lidem z našeho 
sboru, kteří i přes hektičnost celé organizace 
přidali ruku k dílu a pomohli tak překonat 
nepříznivé okolnosti. Snad bude naše příští 
společné setkání již prozářené sluncem – bez 
povodně.     (MM)

Náš sbor má nový učet u banky Fio. Číslo je 2300069113/2010.
Číslo starého účtu bude fungovat do doby, než si všechny své účty převedeme na nový účet. 

Variabilní symboly zůstávají zachovány.

•  Ta žena byla rozumnější než 12 pomazaných mužů.  
•  Máme tu pohledy čtyř biblických novinářů. •  Až na 
vás bude někdo skřípět zuby, znamená to, že se rozčílil. •  Lidé si na sebe berou saka a noční 
úbory... tedy večerní šaty. • Ženy mají blíže k lidem, hlavně k mužům. •  Přečtu konec kapitoly  
a plynně přejdu do následující. • Doufám, že Zdeněk z kazatelny zmizí. (uvedení kázání hosta)

Z kazatelny

Výstava v kostele
Evangelický kostel slavil sté 
výročí od položení základního 
kamene. K této příležitosti je 
v kostele velmi dobrá výstava, 
která je inspirativní i pro naše 
ambice s modlitebnou. Dopo-
ručuji výstavu prohlédnout! Je 
otevřena do konce září. 



Slovo kazatele

Zatím jsme udělali následující: 

Jednali jsme na magistrátě o pozemku •	
Vítkových. Stavět zde není možné z důvo-
du plánování obchvatu města (za 40 let).
Prohlédli jsme si doporučovanou Orlov-•	
nu – zcela nevhodné.
Navštívili jsme bývalou Českou spořitel-•	
nu vedle stávající pojišťovny.
Zjišťujeme možnosti kolem skladišť býva-•	
lého Slezanu vedle nádraží.
Petr Mauler nechal udělat finanční rozva-•	
hu na stavbu za cca 10 000 000 Kč a po 
zhodnocení podmínek se jeví výhodnější 
pronajmout dlouhodobě nějaký vhodný 
objekt, než se pouštět do stavby vlastní 
modlitebny. Je to nová myšlenka a star-
šovstvo se jí bude dále zabývat.

Vůbec poprvé se v našem městě uskutečnila 
akce Noc kostelů. Bohatý program, možnost 
přístupu do jinak skrytých prostor a zvláštní 
noční atmosféra šesti zpřístupněných kostelů 
byla pro mnohé silným zážitkem.

Ze staršovstva

Jaro Křivohlavý

Ze schůze 27. 5. 2010: Zhodnotili jsme spo-
lečnou neděli s havířovským sborem. Navr-
hujeme další setkání, tentokrát v Havířově 
v termínu 19. 9. 2010 • Z nedostatku volných 
termínů jsme se rozhodli zrušit akci Sikovec, 
která bývá v neděli před začátkem prázdnin. • 
Staršovstvo rozhodlo o změně banky, u které 
máme účet. Bude to banka FIO, která nám 
poskytne lepší podmínky. 

Devátá devátého
V neděli devátého května jsme měli bohoslužby výjimečně naplánovány na 9:00. Bylo to způso-
beno velkými oslavami ve sboru ČCE, s přítomností samotného synodního seniora Joele Rumla. 
O posun začátku jsme byli požádání několik měsíců dopředu ...

Předehra
Přišla „ona“ neděle a já vstal v obvyklou 

hodinu s vědomím, že nesmím zapomenout 
přijít na devátou. Navíc na mě ležela tíha od-
povědnosti – musíme vše stihnout i s večeří 
Páně včas, protože po nás ihned přichází bra-
tři z ČCE k slavnostnímu obědu. Nechtěl jsem 
pokoušet beztak křehké vztahy. Navíc jsme 
měli na neplánované exkurzi hosta přímo  
z Rady CB, bratra Pavla Pauluse. Doufám, že 
vše proběhne v pořádku. Přicházím k autu. 
Jarek Hejtmánek, kterého většinou beru au-
tem, před domem nestál. Ten mi obvykle při-
pomene, že mám vzít dataprojektor, pokud ho 
již nemám. Tentokrát nepřipomenul. Takže 
dataprojektor nemám a zatím o tom nevím.

Přijíždím do modlitebny. Bylo tak něco před 
8:45, v sále sedí jen řádný Jarek Božoň s Ok-
sanou a několik dalších. Nadhazuji řečnickou 
otázku: „Kde jsou lidé?“. „Lea šla běhat ...“ 
Maulerovi zapomněli. Tak to začíná dobře. 

Horkých pět minut kolem deváté
Začíná se mě zmocňovat nejistota. Blíží 

se devátá, není tu nikdo z chválící skupinky 
ani Daniel Kvasnička, který měl bohoslužby 
moderovat. Lidí přibývá, přišel i Pavel Paulus 
z RCB. Je tak za tři minuty devět a já přemýš-
lím, jak začnu bohoslužby, když zřejmě Kvas-
ničkovi zaspali. Najednou se otvírají dveře 
a přichází první člen chválící skupinky a za 
chvíli další. Pak se za kazatelnu postavil Da-
niel Kvasnička. Rychle domlouváme poslední 
detaily. Jirka vztyčuje plátno a mě dochází, že 
nemám dataprojektor. Dája mě konejší, že 
stejně mají samé „vypalovačky“. Hodný muž.

Začátek se protahuje a já jsem nervózní, 
zda-li vše stihneme. Tři minuty po deváté, na 
stupínku se vše chystá. Kdosi mi připomíná, 
že musíme skončit včas! Jsem už silně ner-
vózní. Přichází za mnou Majka: „Děti mají 
nachystané písničky a kytičky pro maminky.“ 
To je skvělé, ale já o ničem nevím. Chudák 
Majka ode mě dostala mírný „pucuňk“, byť 
za vzniklou situaci vůbec nemohla. Běžím za 
Danielem a chci se s ním domluvit, kam za-
řadit děti. Ten už raději nic měnit nechce. Má 
toho také nad hlavu. Je už více pět minut po 
deváté, a stále jsme ještě nezačali. 

Uklidnění
Konečně začínáme a já jsem stále sevřený. 

A vše by mělo být naopak. Slov či spíše tónů 
se ujímá chválící skupinka. Daniel Kubátka, 
klidným hlasem vypráví o tom, jak i pro něj,  
a zřejmě i pro ostatní, bylo dnešní ráno hek-
tické. Uklidňuje nás. Vděčně vpíjím každé 
jeho slůvko a přidávám se k chvalám. Pak 
už vše probíhalo dobře a spokojeně, skonči-
li jsme i včas. Ba i Maulerovi díky pozdnímu 
startu bohoslužeb stihli začátek. 

Už je po všem. Odcházím poslední a náhle 
mě osloví neznámá rodina. „Vy jste tu kazatel? 
Kde budou bohoslužby, v sále je nějaký oběd.“ 
Byli to hosté, o změnách nevěděli. Nenapadlo 
je podívat se na web. Velmi jsem se omlouval 
a bylo mi jich líto. Přijeli z daleka.  

Čekal jsem, že to devátého v devět nebude 
snadné. Ano, budu vzpomínat hodně dlouho. 
Pak, že kazatel má být hlavně v pohodě. (Kdo 
čte, rozuměj)                                        

– Petr Kučera

Biblická stezka

Hledání modlitebny

Noc kostelů (28. května)

Každý rok pravidelně pořádá Dorostová unie 
orientačně-znalostně-duchovní závod Biblic-
ká stezka. Loni jsme ji pořádali na Štandlu 
a letos se mi do její organizace moc nechtělo. 
Doufal jsem, že se úkolu zhostí jiní, ale nako-
nec jsem se toho opět ujal já. 

Spali jsme v dosti truchlivém areálu „Hatě“ 
u Staříče, které slouží jako ekologické stře-
disko. Kdysi to byl sklad civilní obrany. Jeden 
z účastníků označil WC jako kulisy pro film 
Mlčení jehňátek, leč mělo to divoký půvab. 
Přijely dorosty ze Vsetína (z ČCE a CB), Os-
travy a od nás. Vše proběhlo poměrně hlad-
ce, počasí dal Pán Bůh více než perfektní: 
nebylo ani horko, ani zima, i přesto že v noci 
pršelo a byla bouře. Drobné zmatky se řešily 
s nadhledem. Velmi pomohli vedoucí z ostat-

ních dorostů. Dále manželé Vítkovi, kteří 
nám ulehčili práci nakrájením cibule a masa 
a napekli buchty, stejně jak Naďa Gřundě-
lová, která jich napekla celé pláty. Vše mělo 
úspěch. Moc děkuji dalším – Pavle Stýskalo-
vé, zdravotnici, Vítkáčům za veškerou pomoc 
(Petr obětavě makal i s teplotou!), Dvorským, 
Eltonovi (nikoliv Johnovi) za další pomoc na 
stanovištích. 

Závod proběhl přes poledne na Štandlu, 
též v místech kde ještě nikdy nebyl. Zvítězili 
Ostraváci, což jsme jim přáli, protože o tuto 
metu usilovali dlouhá léta. Naši byli poslední, 
ale jim to musíme odpustit, protože jsme se le-
tos Biblické stezce nevěnovali, díky příchodu 
mladých nových laviňáků, pro které by byly 
biblické znalosti hodně těžké.                       (PK)

Je to již tradice, že jednou za rok slyšíme bra-
tra Jara Křivohlavého. Uplynulý měsíc jsme 
mohli slyšet hezkou přednášku „o spirituali-
tě“  – tedy o duchovním životě. Je moc příjem-
né poslouchat moudrého staršího muže, kte-
rý má již nadhled nad životem. („Jsem děda, 
ale ne děda vševěda“, řekl o sobě.) Mluvil 
o cíli života, o vděčnosti, o zralosti, nejvyšším 
stupni potřeb (podle Maslowovy stupnice) – 
duchovní dimenze člověka. Kostel byl plný. 
Byl jsem rád, že nás na přednášce bylo více. 
Za rok, pokud se bude konat, nepropásněte 
milou příležitost.       (PK)
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Termíny

Lavina

Kontaktní informace
Kazatel:  Petr Kučera            Web:  www.cbfm.cz
 tel.: 774 925 452

Další akce

 2.–14. 8. Tábor dorostu
 21. 8.–28. 8. kazatel na Rádcovské škole, tedy mimo sbor
Během srpna by mělo proběhnout přátelské setkání s bratřími Korejci, 
půjde zřejmě o jedno nedělní odpoledne.

Nedělní shromáždění

 18. 7. káže Petr Mauler, moderuje Mirek Siuda

 25. 7. káže host z USA – kazatel pro mládež Patrick, moderuje Petr Kučera

 1. 8. káže Josef Vítek, moderuje Dalibor Kubátka

 8. 8. káže Petr Kučera, moderuje Marek Moškoř

 15. 8. káže Petr Kučera, moderuje Jiří Siuda

 22. 8. káže Jarek Božoň, moderuje Petr Mauler

 29. 8. káže Petr Kučera, moderuje Tomáš Jurtík

Meč krále Davida

Pro náš sbor je charakteristická trojice hlavních akcí – 

sborová dovolená – English Camp – tábor dorostu.

Sborová dovolená je za námi. Domnívám se, že byla 
moc hezká a sborová. Užili jsme si společných časů 
i osobního rodinného volna. Spokojeni a po okraj na-

plněni společenstvím jsme se vrátili. Tak tedy 
první akce sboru za námi. Samému Bohu 
budiž chvála.

Před námi je English Camp, lidé se postí, 
modlí se, hromady práce. English Camp je 
jedna velká neznámá – jak dopadne? Lekto-

V termínu 11.–13. 6. se Lavina zúčastnila velké bitvy, která proběhla na louce pod Tyrolským 
srubem nedaleko Slatiňan u Chrudimi a zúčastnilo se ho 7 družin z různých měst. Za Frýdek-
Místek jelo šest dětí a dva Vítkáči. Spali jsme v jednom mega stanu a jedli jen to, co jsme si sami 
nachystali, tedy konzervy a chleba. Hlavním motivem celého víkendu byly události popsané 
v Bibli v knize Ester. Všechny děti představovaly Izraelce, na které číhá řada nebezpečí. V so-
botu se plnily různé úkoly a v neděli akce vyvrcholila závěrečnou bitvou, ve které se utkaly jed-
notlivé družiny proti sobě s výzbrojí. Ačkoli jsme putovní meč do Frýdku nedovezli, věříme, že 
zážitky to našim bojovníkům plně vynahradí.

Náš sbor má nový učet u banky Fio. Číslo je 2300069113/2010.
Číslo starého účtu bude fungovat do doby, než si všechny své účty převedeme na nový účet. 

Variabilní symboly zůstávají zachovány.

rů je více než dětí. 
Komu poslouží více? Našemu společenství 
nebo nevěřícím? Posloužíme někomu k poznání Spasitele? Zvládneme to?

Tábor dorostu se rovněž pečlivě připravuje. Ale vlastně o něm moc nevíme. Je jakoby ve stí-
nu předchozích akcí. Začne v srpnu a bude mezisborový Frýdek / Havířov / Orlová. Tématem 
tábora je „Asterix a Obelix“ a v biblickém programu se bude probírat duchovní zbroj podle 
listu Efezským. Jsem na něj zvědavý a moc se těším, až jej navštívím.

A potom, na prázdninách a dovolených budete i vy. (Já se ze své vrátil a ještě se na několik 
dní vzdálím.) Nejhorší po dovolené je návrat do reality všedních dnů. Není špatné si ještě po 
dovolené aspoň den odpočinout, nakolejit.

Kéž nám Bůh požehná čas odpočinku, kéž je to čas, kdy nás Pán Bůh povede, kéž v síle dní 
odpočinku půjdeme dalších 40 dní a nocí až dojdeme na horu Karmel, kde se s námi setká 
sám Bůh.

1. Královská 19,8: Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí 

až k Boží hoře Chorébu. 

– Petr Kučera



Sborová dovolená

Citát měsíce

Týdenní pobyt na Valašsku byl pro mnohé členy našeho sboru skvělou příležitostí k nabrání 

nových sil a prohloubení vzájemných vztahů. 

Dovolenou s rodinou lze trávit různými 
způsoby. Můžete jet na hory, k vodě, být s přá-
teli anebo prostě jen tak odpočívat a užívat si 
letní pohodu. Kdo se ale rozhodl jet společně 
s námi na sborovou dovolenou, měl možnost 
zažívat všechny výše zmíněné věci. 

Díky perfektnímu zázemí lhotského sboru 
a dobrému počasí jsme prožili opravdu krásné 
chvíle. Okolní příroda a blízká přehrada Bys-
třička lákala k výletům a koupání. Byly zde 
i dobré možnosti ke sportu. Nespornou výho-
dou sborové dovolené je mimo jiné i to, že ten 
kdo chce sportovat, se nemusí se bát, že ne-

sežene parťáky pro 
badminton, fotbal 
nebo volejbal. Část 
programu byla také 
organizována a kdo 
chtěl, mohl se zapo-
jit. Zmokli jsme při 
výletu k rozhledně 
na Búřově a za do-

provodu bratra Škrobáka jsme navštívili tole-
ranční kostel ve Velké Lhotě. 

Program pro děti
Děti se na sborové dovolené správně vyřá-

dily a pohyb jim rozhodně nechyběl. Uspořá-
dali jsme pro ně také několik venkovních her, 
kde mohly vzájemně soutěžit. Každé ráno po 
snídani připravil někdo z dospělých pro děti 
„raníček“. Jednalo se buď o nějaký příběh, 
scénku nebo aktivitu s krátkým biblickým po-
selstvím. I když byl určen dětem, se zájmem 
se raníčku účastnili i dospělí. Děti, které se ví-
dají jen o nedělích ve shromáždění, tak mohly 
navázat hlubší kamarádské vztahy. 

Léto s Izákem
Každý večer, jakmile rodiče uložili k spán-

ku své děti, jsme měli setkání s krátkým du-
chovním programem, písněmi a modlitbami. 
Probírali jsme kapitoly z Izákova života. Na 
příkladu tohoto patriarchy jsme se zamýšleli 
nad problémy výchovy dětí, hledání životního 
partnera, dědictví po rodičích či evangeliza-
ce. Čile se diskutovalo ve skupinkách a zazní-
vala osobní svědectví z vlastních zkušeností. 
Šli jsme do hloubky Bible a někdy jsme došli 
i k překvapivým zjištěním. I přes pozdní ve-
černí hodiny a s tím spojenou únavu bylo toto 
vzájemné společenství něčím, na co budeme 
všichni jistě vzpomínat. Jedna z myšlenek, 
která zazněla: Je rozdíl, jestli člověk jedná 
s vírou nebo v dobré víře.

Medová stezka
Někteří si opět nenechali ujít návštěvu far-

my u Zajíčků, kde se vyrábí mléčné výrobky. 
Letos jsme se mohli podívat do chlévů a třeba 
pohladit nové telátko. Oproti naší minulé ná-
vštěvě se vše více zprofesionalizovalo, navští-
vit nyní můžete i web farmy: farmazpz.cz 

Velkým zážitkem byla určitě návštěva me-
dové stezky. Jednalo se o krátkou naučnou
trasu lesem a loukami, kde nám pan včelař 
Miroslav Urban vyprávěl o životě včel. Dozvě-
děli jsme se mnoho zajímavých informací. Vě-
děli jste třeba, že včela létá rychlostí 29 km/h, 
vnímá červenou barvu jako černou a navštíví 
za den 4 tisíce květů? Na konci medové stez-
ky jsme se mohli, navlečeni do ochranných 
klobouků, podívat zblízka dovnitř včelího úlu
a ochutnat lesní med přímo z plástve. 

– Marek Moškoř

První sborový triatlon

Pod pokličkou

Triatlon je závod jednotlivců, který zahrnuje 

tři disciplíny: plavání, jízdu na kole a běh. Tyto 

disciplíny je nutno absolvovat ihned po sobě. 

Nápad uspořádat na sborové dovolené triat-

lon dostal Zababa. Zpočátku sice tato myš-

lenka vyvolávala úsměv na rtech, ale šest členů 

našeho sboru se nebálo a ve čtvrtek 8. července 

tento nápad podpořilo svou účastí. 

Jako místo startu plavecké části závodu byla 
vybrána zcela logicky přehrada Bystřička. Pět 
mužů a jedna žena se plni očekávání připravi-
li ke startu na břehu. Dobrá nálada a vzájem-
né popichování byly jasným signálem, že se 
všichni na závod těší, ale protože nikdo ještě 
podobnou věc neabsolvoval, bylo asi nejčas-
tější otázkou: „Jak to vůbec zvládneme?“  

Po zaznění startovního povelu se vrhli zá-
vodníci do vody. Všichni měli v hlavě jediné, 
přeplavat co nejrychleji na druhý břeh a zpět.
Ukázalo se, že překonat vzdálenost 450 m 
není žádným velkým problémem pro nejstar-
ší účastníky závodu. Ani ne za deset minut už 
vylézala na břeh Leona, následována Zaba-
bou, zatímco mládí ještě bojovalo ve vodě.

Rychle si obléct tričko, boty a hop na kolo. 
Čekalo nás 14 km na kole s převýšením 
250m. Hned úvodní prudké stoupání k tole-
rančnímu kostelu na Velké Lhotě dalo všem 
pořádně zabrat. Kapky vody z přehrady rych-
le vystřídaly krůpěje potu. Hlavně vydržet
a nenechat se předjet. Na kole jsme mohli 
obdivovat krásné výhledy z hřebenu po oko-
lí. Tuto část závodu částečně ovlivnily také 
nepředvídatelné problémy. Leona byla zbrž-
děna doprovodným vozidlem (z kopce jede 
kolo rychleji než auto), Marek měl technické 
problémy s kolem, Ondra na jedné křižovatce 
zabloudil.

Poslední 4 kilometry běhu nabídly pro divá-
ky atraktivní boj o přeposlední místo, které 
nakonec uhájil David před Zababou. 

Závod byl náročný a krásný, účastníkům se 
líbil a vypadá to, že vznikla nová tradice. 

Výsledky: 1. místo: Marek Moškoř (1h 
14m 57s), 2. Ondřej Siuda (1:20,53), 3. Le-
ona Maulerová (1:22,18), 4. Matěj Mauler 
(1:23,55), 5. David Neuwirth (1:30,27), 6. 
Petr Kučera (1:30,42)

I na letošní sborové dovolené jsme zvládali 
vaření ve vlastní režii. Nutno říci, že kvalita 
stravy byla prvotřídní, protože do přípravy 
pokrmů vložili všichni velké úsilí a vařilo se
z čerstvých surovin. O obědy a večeře se hlav-
ně starali manželé Siudovi (frýdečtí), Moš-
kořovi, Jurtíkovi a Kryštof. Výsledkem byla 
kombinace tradiční české, italské a bulharské 
kuchyně. Na jídelníčku byly mimo jiné: me-

ruňkové knedlíky, plněné papriky, boloňské 
špagety, langoše, zvěřinový guláš s domácí-
mi knedlíky anebo obrácený řízek. Vynikající 
byly také polévky, zeleninové saláty či teplé 
sladké dezerty. Protože bylo k dispozici ven-
kovní ohniště, opékaly se také párky a grilo-
valy makrely. Vzhledem k množství jídla ně-
kteří zvažovali, že by přece jen nebylo od věci 
věnovat jeden den půstu – možná příště.

Sborová dovolená
Velká Lhota (3. – 10. 7. 2010)

Timea Totevová: Ty jsi můj kamarád!

Matýsek Siuda: Až na věky!
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English Camp
Andělská hora (17. – 24. 7. 2010)

Když jsme se rozhodovali pro English Camp (dále EC), tak jsme pořádně nevěděli, do čeho 
jdeme. S důvěrou v Boží pomoc jsme se pro EC rozhodli a začali se na něj připravovat. Sháněli 
jsme ochotné lidi, kteří by byli součástí týmu a našli jsme je. Dále pak vhodné místo, kde by se 
mohl kemp uskutečnit. Řešili jsme spoustu věcí a věnovali tomu svůj, ale Bohem daný čas.

Na Training Days se čtyři lidi z Českého týmu setkali poprvé s Američany. Bylo to pár dní, 
kdy jsme se mohli společně seznámit a mluvit o kulturních odlišnostech a hlavně o kempu, 
který měl brzy začít. Po skončení TD jsme se všichni sešli u Maulerů, 
kde se vzájemně seznámily oba týmy. Poobědvali jsme spolu 
a Američané od nás dostali speciální anglické vydání Roz-
břesku souhrnně informující o našem sboru. Petr Mauler, jako 
bratr starší i jako hostitel, vlídně a vtipně poděkoval Ameri-
čanům za jejich službu zde v ČR a pak nám byly 
představeny americké sbory. Následovalo pár her 
a po skončení jsme už vyrazili směrem k Anděl-
ské hoře – vstříc společnému týdnu na English 
Campu...

Po kempu

Co bude dál?

Příprava EC nás stála spoustu času a energie, 
nicméně samotným kempem to neskončilo. 
Naopak. English Campem vše teprve začí-
ná! Na kempu jsme se seznámili s několika 
nevěřícími studenty z Frýdku-Místku a chtěli 
bychom s nimi navázané vztahy dále prohlu-
bovat. V období mezi EC a začátkem Kairosů 
proběhlo o prázdninách několik akcí s ná-
zvem Follow-Up (odezva). Tyto akce probí-
haly buď ve čtvrtek nebo v sobotu. Máme za 
sebou už například opékání u Marki na za-
hradě, grilování u Vítků, palačinkovou párty 
u Viktora anebo cyklistický výlet zakončený 
vegetariánským grilováním. Na čtvrtečních 
„Follow-Upech“ bylo součástí programu 
také krátké zamyšlení nad určitým příběhem  
z Bible – například Muž na stromě, Šimon 
kouzelník, Prostitutka z Magdaly nebo Příběh 
o bohatém mladíkovi. Na tyto akce chodil růz-
ný počet lidí, protože prázdniny jsou obdobím 
dovolených a ne vždy mohou všichni dorazit. 
Jsme ale moc rádi, že nás bylo například na 
palačinkové párty 19 nebo u Marki dokonce 
23! Snad lidé, kteří na tyto akce docházeli, na-
jdou cestu i k nám na páteční Kairosy.

– David Neuwirth

Během EC nám hodně lidí onemocnělo, museli jsme řešit spoustu věcí, ale Bůh nad námi držel 
svou ochrannou ruku. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se podíleli na modlitebním řetězci. 
Bylo dobré vědět, že za námi stojí náš sbor a s ním Bůh. Chceme prosit i za další modlitby, a to 
nejen na začátku školního roku. V září pojedeme na EC Revival Weekend a věříme, že se zas 
všichni uvidíme. Doufáme, že se všem na EC líbilo a naše vztahy se v budoucnu ještě prohlou-
bí. Příští rok bude opět English Camp, takže je před námi opět dlouhý běh. Máme nyní více 
zkušeností, jsme každý o rok starší a věřím tomu, že to není špatné. Chystáme i menší změny 
v mládeži. Některé věci ještě nejsou definitivní, ale je jisté, že od října bude společná mládež jen 
jednou za 14 dní. Mezi tím bude prostor pro akce v menším počtu lidí, které budou do jisté míry 
individuální v rámci časové organizace a zvoleném programu. Díky tomu bude větší prostor 
pro růst lidí a pro hlubší budování vztahů. Naším cílem je, aby Kairos byl klub, kde lidé mohou 
načerpat a odpočinout si po týdnu. Zároveň chceme, aby se lidi zapojili do utváření programu. 
Naši největší touhou je, aby mezi námi vládla láska a především Láska Kristova. – Jirka Siuda

Vše dopadlo skvěle
Ze začátku prázdnin mě zachvátila panika. 
Říkala jsem si, co když se něco pokazí, co když 
se stane něco hrozného a spoustu dalších „co 
když“. Ale když jsem dojela na Training Days 
do Malenovic a viděla tam Tima, který mi řekl, 
že spolu s Justinem a Seanem jedou s námi na 
kemp, bylo mi jasné, že všechno bude úžas-
né. Bližší seznámení se s americkým týmem 
z Illinois mi to jen potvrdilo. Ale především 
s námi byl Bůh, který nám pomáhá a bez něj 
by tohle všechno nebylo vůbec možné. Ten-
hle kemp byl naprosto báječný. Poznala jsem 
nové lidi, sblížila se se svými přáteli a zažila 
spoustu zážitků. Bylo super vidět lidi, jak si 
to užívají, protože to ukazuje, že naše snaha 
nebyla marná. 

– Jitka Lisníková

Svědectví



English Camp

Američané na kempu

Většina lidí z týmu se vydala do Andělské 
hory už v pátek odpoledne, nicméně někdo 
musel jet se studenty z Frýdku v sobotu. Takže 
já, Michal, Petr a naše zdravotnice Míša jsme 
se setkali na vlakovém nádraží, kde jsme čeka-
li na studenty. Všichni jsme absolvovali cestu 
vlakem a v Bruntále nás vyzvedli auty. Když 
jsme dorazili do hotelu a zabydleli se, čekala 
nás registrace – popovídali jsme si s jednou 
milou Američankou a prošli si okolí. Zahrá-
li jsme pár her, bojovali s vodními balónky 
a vzájemně se poznali. Po prvním společně 
stráveném odpoledni nás čekal první večer-
ní program. Začali jsme hrami, pak jsme se 
naučili pohyby ke Camp Songu, vysvětlili, co 
znamená slovo redeem (vykoupení) a rozdělili 
jsme se do diskusních skupinek.

Denní rutina
Každý den měl svůj pevně stanovený řád, ale 

zároveň byl také něčím nový. Ráno o půl de-
váté jsme se scházeli na snídani. Následoval 
„kick off“ neboli zahájení dne nějakým video-
klipem. Poté jsme se rozešli do skupinek na 
hodiny angličtiny, kde jsme probírali různá 
témata, hráli hry a užívali si spoustu legrace. 
Po takto strávených 2 hodinách na nás čekal 

oběd. Před každým jídlem jsme zpívali ně-
jakou anglickou písničku, jako poděkování 
Bohu. Do 15:00 jsme měli volno a každý si 
dělal, co chtěl. Ve tři hodiny odpoledne zača-
ly organizované aktivity. Byly to buď sporty 
(především fotbal) anebo film, či hra na med-
vědy (spánek). O půl šesté jsme večeřeli a pak 
na nás čekal večerní program v tělocvičně. 
Tam jsme zahráli nějaké hry, zpívali písničky, 
tancovali a vyslechli příběhy z Bible o Rachab, 
Judovi, Rút, Davidovi a Ježíšovi. Všechno 
bylo na téma vykoupení. V devět hodin jsme 
se rozešli do svých skupinek, kde jsme disku-
tovali o tom, co nám Eric řekl. Poté jsme měli 
volno až do půlnoci, kdy byla večerka.

Absolvovali jsme také několik hezkých výle-
tů. Vydali jsme se na procházku na Annaberg 
a viděli kostelík, který zde stojí. Jiné odpo-
ledne jsme vyrazili na výlet do Bruntálu, kde 

Americký tým na našem EC byl opravdu rozmanitý. Jedna část přijela z města Peoria v Illinois (domovský sbor Marka Krupy) a druhá část byla z Colorada. V porovnání s ostatními týmy byl náš tým Ameri-
čanů o dost mladší, o to silnějším povzbuzením bylo pro mě jejich zapálení pro Pána Boha a službu Jemu, několik tisíc mil od jejich domovů.

V americkém týmu bylo včetně Marka Krupy celkem jedenáct lidí. Mark byl vedoucím celého týmu, nicméně „Amíci“ z Peorie přijeli pod vedením svého pastora Erica. Eric Swanson je kazatelem v pětiset-
členném sboru First United Methodist Church v Peorii již několik let, má ženu Cori a je nadšeným sportovcem – toto léto trénoval na Long Course Triathlon, což je 1,9 km plavání, 90 km na kole a 21 km běh. 
Michelle Carter a Caitlyn Clayton jsou studentky, které mají touhu sloužit Pánu Bohu. Toto léto od Něj pocítily povolání ke službě mezi děvčaty v jejich sboru. Chtějí založit čistě holčičí mládež a byly by rády, 
kdybychom se za jejich službu a holky v jejich nově vznikající mládeži modlili. Nejmladší Američankou na kempu byla Rachel Skewes, přijela sloužit do ČR již ve svých 16 letech. Sean Johnson a Timothy 
Navarro jsou středoškoláci a spolužáci z Colorada, kteří byli v ČR na EC již podruhé. Letošní kemp pro Justina Schroedera, který je studentem Moody Bible Institute, také nebyl jeho prvním. Ashley Schock-
ley si Bůh ke službě přivedl nejen z opačného konce USA (Vancouver ve Washingtonu), ale také skrze těžké životní zkoušky, kterými musela během svého života projít. Jak by řekli Amíci: „last but not the 
least“ posilou amerického týmu byli sourozenci Patrick a Paul Till z Frýdlantu nad Ostravicí. Každý z nich se nám zapsal do paměti a doufáme, že i příští rok se se všemi opět uvidíme. – David Neuwirth

jsme si užili aquapark a prohlédli si zdejší 
náměstí. Poznávali jsme se, přátelili se a ne-
chtěli, ať to skončí. Nicméně realita byla jiná. 
Kemp se chýlil ke konci a my zjišťovali, že si 
budem vzájemně chybět – a to hodně.

Poslední večer
V pátek večer po programu jsme si místo 

obvyklých skupinek každý prošli Labyrint. 
Šlo o aktivitu, kde jsme měli možnost se za-
myslet nad tím, co vše jsme zažili. Na každém 
„stanovišti“ jsme měli za úkol něco jiného. 
Například napsat dopis sám sobě, zamyslet 
se nad hříchy, Bohem, rozhodnout se zda vě-
řím v Boží existenci a jestli bych chtěl/a, aby 
byl Bůh součástí mého života. Každý se mohl 
sám rozhodnout, jestli to jen tak rychle pro-
letí nebo jestli tomu věnuje nějaký čas. Mark 
Krupa se pak na konci ptal, jestli by někdo 
nechtěl Bibli. Koupili si ji dva lidi. 

A protože to byla naše poslední společná 
noc, byla zrušena večerka. Kdo chtěl, mohl  
s ostatními zpívat karaoke, psát zprávy, jen 
tak kecat nebo si jít balit věci. 

Odjezd
Sobotní dopoledne bylo ve znamení smut-

ných tváří a skleněných očí. Byly to poslední 
chvíle kempu, kdy jsme byli všichni pohro-
madě. Přestože jsme věděli, že bude za dva 

dny Big Follow-up, museli jsme se rozloučit. 
Poděkovali jsme Američanům a dali jsme jim 
malé dárečky v podobě Studentské pečeti, Ko-
foly a DVD Pata a Mata. Rozdali jsme si papí-
ry se vzkazy a odjeli na vlak. Jakoby nestačilo, 
že jsme byli smutní a unavení, někteří i z části 
nemocní, začalo pršet. Takže jsme jeli vlakem, 
četli dojímavé zprávy a za oknem padal déšť.

Přes všechno smutnění, že už je konec, si 
říkám, že tím nic neskončilo. Follow-upy pro-
bíhaly po zbytek prázdnin, mládež se bude 
scházet během roku, v plánu je chata EC Re-
vival Weekend a to nejlepší nás čeká příští rok 
o prázdninách – další kemp!

– Jitka Lisníková

Neočekávaní hosté
Druhý den dopoledne za námi přišli míst-
ní kluci, jestli si s nimi nechceme zahrát 
fotbal. V tu chvíli nikdo netušil, že nezů-
stane jenom u fotbalu. Mark Krupa jim 
jen tak nabídl, jestli třeba nechtějí přijít 
do tělocvičny na večerní program, zahrát 
nějaké hry a užít si zábavu. Překvapením 
bylo, že opravdu přišli. Sice se moc neza-
pojovali, ale zůstali tam celou dobu. S kaž-
dým dalším dnem se ale stále více účastnili 
programu, hráli hry a tančili u písniček. 
Na večerní diskuse s nimi byl Mark. Byli 
otevřeni ke komunikaci a nebáli se rozpo-
vídat i o otázkách víry.

Jak to vypadalo na našem kempu
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Termíny

Nedělní shromáždění
    5. 9.  „Žehnání a požehnání“; káže Petr Kučera a uvádí Petr Vítek
 12. 9.  „Křest Duchem svatým“; káže Petr Kučera a uvádí Tomáš Jurtík
  (slavení Večeře Páně)
 19. 9. Návštěva sboru v Havířově, kde bude kázat Petr Kučera 
  (Ve Frýdku Místku bude rovněž bohoslužba, byť v malé skupince, 
  kázat bude bratr Luboš Hlavačka. Dík jemu za ochotu pomoci!) 
 26. 9. káže vzácný host – Karel Fojtík, emeritní tajemník RCB a současný člen RCB,  
  kdo jej bude uvádět se uvidí.

Výhled nedělí v říjnu
    3. 10.  „Co to znamená „umožnit církvi, aby duchovně pečovala o děti“
10. 10. „Proroctví“
17. 10. „Amen“
24. 10. „O děkování“
31. 10. ... Další témata navrhněte sami!

Kairos – ještě stále ve stylu English Camp 2010 Redeem
3. 9. u kazatele v bytě – Prostitute from Magdala
10. 9. ve středisku volného času – Story about the rich man
24.9. ve středisku volného času – Costly perfume on the head of Jesus
17. 9.–19. 9.    EC revival Weekend

Lavina
Od 10. září každý pátek 16:00 ve středisku volného času
Dřevárenské hry a příběhy z Písma.

Starší mládež
Setkání v září u Moškořů se jistě uskuteční, ale datum ještě není určeno. 

Další akce
18.9.–19.9.  Sv. Jan Session, Farní zahrada – doporučení hodná akce!

Pravidelná setkání Kontaktní informace
NEDĚLE 10:45 Bohoslužby
ÚTERÝ 19:00 Biblické hodiny od října!
PÁTEK 16:00 Lavina
 18:30 Kairos
SOBOTA 17:30 Exit 316

Kazatel:  Petr Kučera
 tel.: 774 925 452

      Web:  www.cbfm.cz

Rozbřesk vychází každou první neděli v měsíci. Ročník 1.

Ohlédnutí
kazatele
za prázdninami

Sborová dovolená byla výborná, vícegenerační 
a posunula kvalitu našeho společenství zase o kou-
sek dál.  

Následující English Camp vlil novou naději do 
Kairosu, ukázal že jsme schopni pořádat i velké 
akce, ukázal schopnosti jednotlivých lidí. 

Během prázdnin jsme nezaháleli ani ve vztahu 
k nové modlitebně – navštívili jsme sklad za Mod-
rou labutí naproti Tesca a sklady vedle nádraží. 
Z ničeho jsme nebyli nadšeni. 

Více se o modlitebně dozvíte v příštím Rozbřesku, 
během září chceme dát „na papír“ všechna dosa-
vadní snažení a rozvahy. 

Tábor dorostu se velmi povedl, můžeme kon-
statovat, že havířovští mají výborný velký tým 
a my máme zase výborného hlavního vedoucího.  
Když spojíme náš menší dobrý tým s havířovským,  
vznikne „megadobrý“ tým.

Jak je řečeno dále, jsem vděčný za obětavost vás 
všech, která se zejména o prázdninách projevila. 

Setkávání s Korejci asi nebude tak snadné, jak se 
zdálo na počátku. Komunikační bariéra je silná. 
Nedá se jim ani přímo zavolat, tedy dá, ale ozve se 
ňongňg... a přichází rozpaky. Snad to půjde přes 
děti. 

Využijte skvělé možností navrhovat témata tzv. 
praktických kázání!

– Petr Kučera



Reflexe

Pozvánka

Lavina

Na závěr pozoruhodné knihy „Vlažní a váhaví“, z pera brněnské profesorky sociologie Hany 
Librové, se autorka zamýšlí nad mizejí ctností – oběti. Trochu smutně konstatuje, že oběť 
dnešnímu světu není vlastní, ba dokonce ji považuje za scestnou ideu, jak napsal současný 
filosof Lipovetsky.

Na smutek paní profesorky jsem si vzpo-
mněl po English Campu, když jsme se sešli 
na společném obědě s Američany. Byl jsem  
v šoku, kolik jídla se sešlo, jak samozřejmě 
každý něco uvařil a donesl. Oběd byl tak tro-
chu na půl organizovaný, ale přesto vše fun-
govalo, jakoby to někdo organizoval na 150 
procent. 

V té chvíli mi to došlo – obětavost je v našem 
společenství stále nemizející ctností!

Vzpomněl jsem si a sborovou dovolenou 
– kolik lidí tomu věnovalo svojí pozornosti, 
času, námahy, benzínu, umu. A co English 
Camp, co zde lidé položili na oltář svého času, 
schopností, nocí. A co tábor dorostu – kolik 
dní z dovolených zde shořelo, kolik času při 
plánování, kolik nervových spojení ubylo.  

A co všichni modlitebníci doma! Mohli si pře-
ce klidně pospat...

A co dál? Kde by byla besídka, kde by byla 
mládež dorost, bohoslužby... A jdeme-li ještě 
dál, kde by byly naše děti, kdyby rodiče pro ně 
neobětovali čas, noci, množství citu a lásky.  
A co vnoučata, kterým se jejich prarodiče 
vydávají? Jen díky obětavostí nás všech jako 
společenství i jako rodiny žijeme. Jak jsem 
Vám všem za to vděčný. 

Oběť přináší světu smysl. Na rozdíl o sebe-
zapření, usilovného cvičení se ve zbožnosti, 
má oběť vnitřní spontaneitu, je to akt svobo-
dy. Ježíšova oběť přináší smysl všemu utrpe-
ní, ba celému životu. Oběť je v pravém smyslu 
následování Krista. 

– Petr Kučera

Co můžeš čekat: 
Výzvu v podobě různých dobrodružných •	
her a týmových aktivit, při kterých si ob-
čas mákneš, ale nebude se jednat o něco, 
co se nedá vydržet
diskuze o věcech, se kterými se jako •	
muži potýkáme, ale o kterých se běžně 
nemluví
dobrá parta chlapů•	
zjištění, že v něčem jsi stále kluk.•	

Datum: 1.–3. 10. 2010
Sraz 18:00 Kružberk (autobusová zastávka)

O nemizející ctnosti – oběti Tábor dorostu: Asterix a Obelix

Překročit stín:  akce pro chlapy starší 30 let

Tento rok jsme opět měli s dorostem stanový tábor. Proběhl v termínu 2. 8. – 14. 8. 2010 
v blízkosti obce Budišov nad Budišovkou. Spolu s naším dorostem jely i děti a vedoucí z ha-
vířovského a orlovského dorostu. Celkem bylo 30 dětí, což je počet, za který jsme se modlili – 
méně by nám bylo líto a více bychom museli hlásit hygieně :-)

Tématem duchovních programů byla Boží 
zbroj a obsahem táborových her bylo plně-
ní dvanácti úkolů pro Asterixe. Na táboře 
byly některé děti poprvé a také poprvé sly-
šely více o křesťanství. Celý tábor byl úžasný  
a požehnaný. Nestal se žádný úraz, který by 
vyžadoval lékařské ošetření, pouze několik 
dětí mělo střevní potíže. Ani jednou jsme 
nemuseli měnit program z důvodu poča-
sí – pokud sprchlo, pak jedině v noci nebo  
v odpoledním klidu. Jsme Pánu Bohu vděční 
za ochranu!                         – Markéta Vítková

Ze staršovstva

Ze schůze 29. 7. 2010: Do staršovstva dorazili 
snoubenci Daniel Siuda s Lenkou Klepáčovou 
a byly s nimi dojednány detaily svatby. Staršov-
stvo se dohodlo, že jejich svatební obřad bude 
se zvěstováním Božího slova a přímluvnými 
modlitbami 28. 8. 2010 v kostele ve Starých 

Hamrech. • Zhodnotili jsme sborovou dovole-
nou na Velké Lhotě.Všichni účastníci byli spo-
kojeni s programem a z různých důvodů jsme 
se rozhodli tuto akci ještě jednou uskutečnit na 
tomtéž místě v termínu 2. 7. – 9. 7. 2011. • Bra-
tr kazatel Kučera informoval o průběhu EC.

kompletní zápisy jsou k dispozici na www.cbfm.cz

za rozjezd besídky, mládeže,  •	
dorostu po prázdninách
za nedělní kázání•	

za rozhodování kolem modlitebny•	
za snahy o vztahy s Korejským sborem•	
za staršovstvo a kazatele•	

Náměty k modlitbám

Platba: Zálohu 500Kč pošlete na účet 
158442685/0600 v.s. 1111. Doplatek 300Kč 
v hotovosti na místě
S sebou: Věci do přírody o které se nebojíš; 
boty, které se mohou namočit; šátek; obutí do 
místnosti; spacák
Přihlášky: na webových stránkách www.atle-
tivakci.cz, uzávěrka přihlášek je 10 dní před 
akcí (21. 9.). 
Ubytování a jídlo: Spát budeme na postelích 
ve vlastních spacácích, plná penze zajištěna. 

Akci pořádají Atleti v Akci
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Termíny

Nedělní shromáždění
 3. 10. Život v plnosti Ducha svatého, vede Mirek Siuda  
 10. 10. Co znamená umožnit církvi, aby duchovně pečovala o dítě, vede Jarek Božoň
 17. 10. Dar proroctví, vede Petr Vítek
 24. 10. Zbožnost, vede Petr Mauler

Kázání bude mírně ztráceno a uslyšíme něco o misijní aktivitě mezi mládeží 
Fusion, která se nabízí našemu sboru.

 31. 10. Zbožnost a další ctnosti, vede Petr Kučera
Kázání bude zcela jinou formou. Zamyslíme se společně nad veršem  
z 2. Pt. 1,5–7: Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili 
ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti 
zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
Výkladu se zúčastní všichni starší sboru a další oslovení bratří, uslyšíme celkem 
osm dvouminutových kázáníček. 

 
Biblické a modlitební hodiny 
 5. 10. Modlitby za nemocné – hlubší pohled do verše z Jakubovy epištoly 
  a diskuse k uzdravování
 12. 10. Křest Duchem svatým – pohled do Písma a do dějin církve
 19. 10. Biblická hodina nebude
  Místo ní zveme na přednášku bratra prof. Jara Křivohlavého v Červeném kostele 
  na téma „Jak dobře a moudře stárnout“ v 17:30
 26. 10. Zpověď – rozhovor o zpovědi 
 2. 11. Proroctví
 9. 11. Žehnání a požehnání – pohled Písma na slova a moc slov a na moc Božích slov

Lavina – pátek v16:00 ve středisku volného času, dřevárenské hry a příběhy z Písma.

Kairos – pátek v18:30, další informace najdete na webu kairosfm.cz
 1.10. Torilla párty
 8. 10. O modlitbě
 15. 10. Film
 22. 10. Redeem Night 
 29. 10.  Kairos není – mládež se účastní akce BrodFest (28.–31.10.), info: brodfest.cz

Starší mládež
Setkání starší mládeže se uskuteční v pátek 22. října, bližší informace u manželů Kvasničkových.

Pravidelná setkání Kontaktní informace
NEDĚLE 10:45 Bohoslužby
ÚTERÝ 19:00 Biblické hodiny 
PÁTEK 16:00 Lavina
 18:30 Kairos

Kazatel:  Petr Kučera
 tel.: 774 925 452

      Web:  www.cbfm.cz

Návštěva sboru v Havířově
(19. září 2010)

Určitě vzpomínáte na deštivou květnovou 
neděli, kdy k nám zavítal havířovský sbor. 
I přes nepřízeň počasí se akce nakonec zda-
řila a my dostali na oplátku pozvání do Haví-
řova v měsíci září. Naši hostitelé dostáli své-
mu ujištění, že bude pěkně a my si opravdu 
užili krásného slunečného dne. 

Bohoslužby v havířovském sboru Církve 
bratrské začínají na frýdecké poměry brzy, 
ale překvapivě všichni dorazili na začátek na 
devátou včas. Jak už to bývá, každá návště-
va v jiném sboru je zároveň příležitostí ke 
srovnávání. Ať již chceme nebo ne, objevu-
jeme novou insipraci a všímáme si i detailů, 
které jsou v našem domácím společenství 
dávno samozřejmé a vžité. Co nás na shro-
máždění nejprve zaujalo bylo zařazení ve-
černí písně na úvod shromáždění. Některé 
zase překvapil způsob, jakým bylo podáno 
slovíčko pro nejmenší. Děti totiž po celou 
dobu vyprávění stály v pozoru asi půl metru 
před tetičkou. Nebýt vlídných slov a biblické 
zvěsti, vypadalo to jako by snad byly bývaly 
něco provedly. 

Náš kazatel měl slovo na přiléhavé téma, 
proč vůbec chodit do shromáždění (toto 
kázání, stejně jako i další jiná, si můžete 
stáhnout k poslechu na sborových stránkách 
v modré sekci Média). 

Po shromáždění jsme byli pozváni na chut-
ný oběd. Protože bylo velmi hezky, tak jsme 
se pak vydali na procházku spojenou s ex-
kurzí po Havířově. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavého z dějin i současnosti města, 
které na první pohled nepůsobí přívětivým 
dojmem. Všudypřítomný socialistický rea-
lismus v architektuře nás vedl k živé diskusi 
o minulosti i přítomnosti města a lidí, kteří 
v něm žijí. Odpolední posezení u zákusků a 
kávy pak bylo příjemnou tečkou za setkáním 
s našimi bratry a sestrami. 

Návštěva Havířova se zdařila a jistě se bude 
někdy v budoucnu zase něco podobného 
opakovat. I díky dobrým vztahům mezi naši-
mi dorosty se dá očekávat, že další vzájemné 
kontakty nebudou žádnou výjimkou.

– Marek Moškoř

Ze slovíčka pro děti Tak dlouho se budovaly světlé zítřky, 
až se mlýn rozpadl.



Reflexe

Ohlédnutí za zářím

Co je projekt Fusion

Ze staršovstva

za rozjezd besídky, mládeže,  •	
a dorostu po prázdninách
za nedělní kázání•	

za rozhodování kolem modlitebny•	
za snahy o vztahy s korejským sborem•	
za staršovstvo a kazatele•	

Náměty k modlitbám

Co nás čeká v listopadu
5. 11. – 6 .11. Klášterní víkend – duchovní cvičení
14. 11. Společné odpoledne s bratřími a sestrami z korejského sboru. 
 Akce se uskuteční v Nižních Lhotách (u Nošovic), kde máme zamluvenou místnost  
 pro 92 lidí s kuchyní, nádobím atd.
21. 11.  Hostem bratr kazatel Jaroslav Kučera (strýc stávajícího kazatele), 
 který bude kázat na téma „vděčné Boží dítě“
28. 11.  Společné odpolední shromáždění se sborem ve Frýdlantu, které se uskuteční
 v KAMu, začátek v 16 hodin.

Ze schůze 16. 9. 2010: Do staršovstva dora-
zili D. Neuwirth a J. Siuda jun. u příležitosti 
představení programu Fusion. Prezentovat 
přijeli Terry English z KAMu a Milan Szturc, 
vedoucí projektu v Havířově. Vyslechli jsme 
prezentaci a staršovstvo rozhodlo o tom, že 
máme zájem uvést tento projekt před celým 
sborem a pak s případnými zájemci o tuto 
práci pokračovat v přípravě. • David a Jirka 

nám pověděli o plánech mládeže v novém 
školním roce. Chtějí se scházet 1x za 14 dnů 
a v termínech, kdy schůzky nebudou, chtějí 
setkávání ve skupinkách. Mládež chce udr-
žovat bližší kontakty s mládežemi ve Frýd-
lantu, Havířově a Českém Těšíně. • Vedli 
jsme bouřlivou diskuzi o evoluci a dospěli 
jsme k jedinému závěru: Věříme že Pán Bůh 
stvořil Svět.

Fusion je nový projekt KAMu, který vychází 
z dobrých zkušeností s pěveckými sbory 
Tensing. V současnosti jsou v našem okolí 
tři sbory Fusion: v Havířově, v Karviné a ve 
Vsetíně. Hlavním vedoucím projektu u nás 
je Terry English. Fusion je založen na pěti 
základních hodnotách:
Kristus – většina lidí zapojených do projek-
tu není věřících. Členové ale mají možnost 
slyšet o křesťanství a můžou se rozhodnout, 
jestli je to něco, co by je mohlo zajímat.

Církev – každá Fusion skupina je založena 
pod místní církví.
Kultura – zpívají se písně, které si vybírají 
sami členové. Tvorba reflektuje současné 
trendy a každodenní život mladých.
Kreativita – kdokoli zde může být různými 
způsoby tvůrčí. Je tady prostor pro hudbu, 
divadlo, zpěv a další výrazové prostředky.
Komunita – Fusion je místem, kde je kdo-
koli vítán a přijímán. Důraz je kladen také 
na budování dobrých vztahů a přátelství.

Ze schůze 30. 9. 2010: Mluvili jsme o se-
tkání s Havířovským sborem, což bylo lid-
mi hodnoceno kladně. • Hovořili jsme také  
o situaci v klubu Lavina, kde je v současnosti 
převaha nevěřících dětí a přestává tak plnit 
funkci „sborového dorostu“. • Po prázdni-
nové pauze chceme obnovit biblické hodiny. 
Bratr kazatel připravil témata, která budou 
navazovat na nedělní kázání a na biblických 
hodinách bude možnost k těmto tématům 
diskutovat a jít do větší hloubky. Zatím bu-
dou biblické hodiny v 19 hodin. Jiné době 
a formě se nebráníme a jsme připraveni 
pružně přizpůsobit čas i formu dle možnos-
tí příchozích. • Opět se uskuteční tzv. kláš-
terní víkend na chatě nad přehradou Šance 
v termínu 5.–6. 11. 2010. Případné dotazy 
a podrobnosti u bratra kazatele. • Bratři 

P. Mauler a P. Kučera se pokusí navázat další 
kontakt s představiteli korejského sboru CB. 
Zatím se nepodařilo uskutečnit plánované 
vyučování češtiny pro zájemce z řad Korejců, 
ani další aktivity. • Padl návrh na setkávání 
mužů. Společná akce by mohla být u příleži-
tosti pouštění draků s dětmi. Termín akce je 
předběžně naplánován na 2. polovinu října. 
• P. Kučera a P. Mauler vypracují informační 
článek o tom, co bylo uděláno ve věci hledání 
prostor nové modlitebny, finanční rozvahu 
a vizi do budoucnosti. • Členové staršovstva 
budou individuálně hovořit s lidmi ve sboru 
o akci Fusion a připravovat tak půdu pro její 
prezentaci. • První Adventní neděli připra-
vujeme společné odpolední shromáždění 
se sborem ve Frýdlantu, které se uskuteční 
v KAMu, začátek v 16 hodin.

Září byl měsíc rozbíhání aktivit po prázdninách.
Rozběhla se Lavina, na první schůzky přišlo dost dětí nadšených do další činnosti. •	
Méně nadšená byla křesťansko–sborová část Laviny, která i přes své mládí vzpomíná 
na staré zlaté časy Laviny. 
Rozjel se také Kairos. Uskutečnila se moc hezká akce v Kopřivnici, která se všem •	
líbila. Postupně se formuje nové vedení mládeže: David, Jirka, Jitka a kazatel jako 
emeritní pozorovatel. Poprvé se u Jitky doma sešlo nové vedení Kairosu. Formují se 
rovněž skupinky mládeže. 
Staršovstvo se sešlo v září rovnou dvakrát. Vše se hodně točilo kolem projektu Fusion.•	
Kazatel s Maulerovými navštívil korejského kazatele Kima a zdá se, že společná •	
družba konečně začne.
Kazatel odjel na tři dny dovolené s tatínkem. Nebral mobil a způsobil dojemnou •	
záchranou akci bratří starších, kteří se mu nemohli dovolat. Po dvou dnech vyzvánění 
dokonce prohledali kazatelův byt, zda-li v něm neleží jeho mrtvola. Když třetí den 
zavolal kazatel Petrovi Maulerovi, ozvalo se „Ty žiješ!“. Posléze letěl sítí email „Zababa 
žije!“. Moc děkuji starším.

– Petr Kučera

Pokud chcete finančně přispívat na potřeby sboru, můžete tak učinit také převodem.  
Číslo našeho účtu je: 2300069113/2010. Bližší informace u bratra Petra Maulera. 
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Termíny

Nedělní shromáždění
 7. 11. „Hledání Boží vůle“, vede Mirek Siuda
 14. 11. „Mírná schizofrenie křesťanského života –„napětí mezi ano a ještě ne“, 
     vede Petr Mauler
 21. 11. „Vděčné Boží dítě“, vede Petr Kučera a káže jeho strýc Jaroslav Kučera,
     emeritní kazatel olomoucký
 28. 11. První adventní neděle: Adventní následování Kristovy mise, vede Pavlína Polohová

Biblické a modlitební hodiny (témata navazují na nedělní kázání)
 2. 11. Dar proroctví
 9. 11. Hledání Boží vůle
 16. 11. Biblické napětí mezi ano a ještě ne
 23. 11. Zpověď
 30. 11. Misie

Lavina – pátek v16:00 ve středisku volného času, dřevárenské hry a příběhy z Písma

Kairos – další informace najdete na webu kairosfm.cz
 5.11. EC Redeem Night: Jacob – pokračování příběhů hrdinů z Bible,
  s hrami a camp songy.
 19.11. Kairos o smrti – vážně i s humorem. Dorazí host: Věrka Stebelová.
 
Starší mládež
Setkání starší mládeže se uskuteční v sobotu 20. listopadu, bližší informace u manželů 
Kvasničkových.

Ohlédnutí kazatele za říjnem

Po rozběhu Laviny došlo náhle k nečekané 
krizi. Křesťanské části členů se dosavadní 
směřování i styl nelíbil. Ohlásili, že z Laviny 
odcházejí. Nastalo několik setkání vedení do-
rostu, situací se zabývalo staršovstvo i rodiče. 
Výsledek je nakonec tento: Kluci Maulerovi 
začali chodit do dorostu v Havířově, Martin 
Poloha zůstal v Lavině. Situace se zklidnila. 
Klub pokračuje dál a stal se zcela misijní 
záležitostí. Modleme se za něj. 

Během jednání staršovstva jsme si s váž-
ností uvědomili, že ve sboru zcela chybí 
biblické vedení a vzdělávání dětí ve věku 
počínajícího dorostu. Tuto situaci by měla 
vyřešit skupinka pro dorostence vedená 
kazatelem. Zatím je vše v jednání. Prosím 
modlete se i za tuto vznikající aktivitu. 

Od září se také rozjel Kairos. Ale i zde do-
chází k bublavému kvašení. Vznikly dvě sku-
pinky, tzv. „buňky“, pod vedením Davyho 
a Jiřího Siudy. Setkávají se jednou za 14 dní. 
Právě tyto skupinky se staly, jak se zdá, hlav-
ní oporou mládeže. Vlastní setkávání Kairo-
su hledá nový dech. Vskutku zvláštní bylo, 
že se mládež setkala ke spontánním akcím 
mimo oficiální Kairosy. Byla zde výborná 
atmosféra a přítomných více než dosti. Pro-
sím o modlitby za mládež a za její vedení. 

Kazatel s Maulerovými ještě jednou na-
vštívil korejského kazatele Kima, tentokrát 
k velké korejské večeři. Byl to krásný čas, 
kdy jsme povídali (anglicky s překladatelem 

do korejštiny), jedli tyčinkami zvláštní jídla 
– například okurkový salát s kiwi a anana-
sem. Během jídla jsme se snažili domluvit 
podrobnosti družení. 

Jako bomba zapůsobila zpráva o jedineč-
ném pronájmu místností v budově České 
spořitelny. Když jsme místnosti s Petrem 
procházeli, zdálo se nám to jako ve snách.  
Vše připravené, ve středu města, výtahy, 
rampy, teplo, odhlučněné, reprezentativní, 
zcela samostatné. Ovšem peníze za proná-
jem byly také jako ze sna. Celá situace však 
přivedla sbor i staršovstvo ke konkrétní roz-
vaze, co dál. Rozvaha byla rozdána v neděli 
31. 10. 2010 a je ke stažení na webu. 

V neděli 24. 10. navštívil náš sbor Terry 
English s představením Fusion. Myslím, 
že celý sbor získal představu o tom, co by 
nás čekalo, pokud bychom se pro tuto akci 
rozhodli. Více o této aktivitě budeme mluvit 
v neděli 7. 11. 2010. Neděle, kdy přijel Terry 
English byla infarktová. Dost věcí se sesypa-
lo – nebyl dataprojektor, nebylo slovíčko pro 
děti, ba chvíli nebyl ani klíč od modlitebny. 
Ale v podstatě to byly jen malé problémy. 

V neděli 24. 10. se uskutečnila akce „pouš-
tění draků“, která byla nádherně podzim-
ní. Vítr vál, draci pluli oblohou, večer jsme 
opekli buřtíky, pojedli výborný sýr a pizzu. 
Krásná pánská jízda… nakonec přece jen za 
bdělého a laskavého doprovodu dívčích očí. 

– Petr Kučera

Zatímco září bylo měsícem rozbíhání aktivit po prázdninách, říjen bych nazval měsícem 
„burčákového bublavého kvašení“ všeho toho, co se v září rozběhlo. 

Další listopadové akce
5. 11. – 6 .11. Klášterní víkend – duchovní cvičení

14. 11. Společné odpoledne s bratřími a sestrami z korejského sboru. 
 Akce se uskuteční v Nižních Lhotách (u Nošovic), kde máme zamluvenou  
 místnost pro 92 lidí s kuchyní, nádobím atd.

28. 11.  Společné odpolední shromáždění se sborem ve Frýdlantu, které se uskuteční
 v KAMu, začátek v 16 hodin.
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Ze staršovstva

za nedělní kázání
za mládež, Kairos, procházející proměnou
za dorost, Lavinu, misijní výspu našeho sboru
za rozhodování kolem modlitebny
za snahy o vztahy s korejským sborem a za naši 
společnou listopadovou akci

Náměty k modlitbám

Ze schůze 21. 10. 2010: Jednali jsme 
o možnosti pronájmu modlitebny v České 
spořitelně, stanovili jsme datum členské 
schůze a požádali hospodáře o vypracová-
ní finanční analýzy sboru. • Společně jsme 
přemýšleli nad vizí pro sbor a ujasňovali 
jsme si, co to vlastně vize je. O vizi budeme 
mluvit další staršovstvo. • Kazatel sezná-
mil starší se záměrem založit skupinku pro 
děti z křesťanských rodin, za učelem bib-
lického vyučování a sdílení. 

Ve čtvrtek 28. října jsme jeli na BrodFest. 
Jedná se o sjezd mládeže, který se koná jed-
nou za 2 roky. Je to celostátní akce, takže 
zde můžete potkat lidi až z druhého konce 
republiky, což znamená, že není zrovna 
dvakrát lehké zorganizovat událost takové-
ho formátu. Sehnat řečníky, chválící sku-
pinku a zařídit nějaké zajímavé alternativní 
večery, jako třeba koncert, divadlo, panto-
mimu atd. 

BrodFest byl pro mě skvělou zkušeností. 
Vybrat si pět seminářů z více než šedesáti 
bylo těžké, ale ne nemožné. Byla zde témata 
jak hluboce křesťanská: Duchovní růst, Jak 
vyprávět „velký příběh Bible“ nebo Kvali-
ta uctívání – tak i ne tak úplně duchovně 
zaměřená: Facebook, Kyberšikana apod.
Zlatý hřeb pátečního večera si mohl každý 
vybrat podle svého gusta: koncert skupiny 
Dizmas, divadlo, pantomimu, film či večer 
modliteb a chval. Sobota byla ve znamení 
sportů. 

Duchovní programy byly velmi bohaté, 
chválící skupinka báječná a atmosféra ne-
popsatelná. Vždy, když se má člověk z tako-
vé akce vracet, nechce se mu – ani mně se 
nechtělo. Ale to už k tomu holt patří. Takže 
nezbývá nic jiného než se těšit a za 2 roky 
držet pořadatelům pěsti, ať se jim podaří 
zorganizovat něco aspoň z poloviny tak 
skvělého jako letos.

– Jituška Lisníková

Před BrodFestem jsem už byl na třech 
sjezdech, takže jsem zhruba věděl, jak věci 
budou probíhat. Byl jsem ale naplněn oče-
káváním, jak to bude vypadat tentokrát. 
Z předešlých sjezdů jsem si vždy odnesl 
povzbuzení, spoustu skvělých zážitků se 
známými či novými přáteli. 

Mohu říci, že všechno, co jsem očekával 
se dostavilo, ale ještě mnohem víc než to. 
Byl jsem obohacen o nové poznání díky 
skvělým seminářům, kázáním a společným 
rozhovorům o víře, ale i o jiných věcech. 
Na sjezdu bylo něco přes 1000 lidí a když 
člověk vidí takovou spoustu tváří, tak ho to 
musí povzbudit. 

Před sjezdem jsem prožíval docela zma-
tené období pochyb o víře, ale nyní jsem 
povzbuzen a doufám, že teď budu mno-
hem horlivějším než před tím. Nejvíc 
jsem byl povzbuzen slovy Otto Rusnoka: 
„Bůh nás miluje bezpodmínečnou láskou 
(agapé). Bohu nezáleží na tom, jestli pad-
neme, nebo vyhrajeme ve zkoušce, ale zá-
leží na tom, zda nás to posouvá ke Kristu. 
Nechce nás skrze poslušnost učit lásce, ale 
skrze lásku učit poslušnosti.“ Bylo super, 
že jsme tam mohli být spolu jako mlá-
dež, jen je škoda že nás nejelo více. Na 
BrodFest budu vzpomínat ještě dlouho 
a už teď se těším na další sjezd mládeže.

– Jirka Siuda

Pokud chcete finančně přispívat na potřeby sboru, můžete tak učinit také převodem.  
Číslo našeho účtu je: 2300069113/2010. Bližší informace u bratra Petra Maulera. 

3x ze sjezdu mládeže
Havlíčkův Brod (28. – 31. 10. 2010)

Jako každý předchozí sjezd mládeže i ten-
to, s názvem BrodFest, nám nabídl skvělý 
program a super atmosféru. Účastnili jsme 
se koncertů skupiny Timothy a americké 
kapely Dizmas, někteří z nás se podívali na 
představení divadla Střep nebo si zaspor-
tovali. Organizátoři by si za přípravu této 
akce zasloužili jedničku. 

To, co jsem si z tohoto sjezdu odvezl a co 
si budu ještě dlouho pamatovat, je ale něco 
jiného než organizovaný program. První 
věc, která mě povzbudila, byla tisícovka 
mladých křesťanů, kteří touží po Pánu 
Bohu, důvěřují mu a nebojí se to dávat na-
jevo. Vidět, jak Pán Bůh mění životy mla-
dých lidí, jak skrze tyto mládežníky působí 
na jejich spolužáky a nevěřící kamarády 
a k jak velkým věcem si některé z nich po-
užívá, mě inspirovalo a dodalo odvahu 
s důvěrou dál vykračovat v Jeho šlépějích. 

Druhá věc, kterou si budu pamatovat a ke 
které se budu ještě dlouho vracet, jsou ob-
sahy seminářů a zamyšlení, kterých jsem se 
zúčastnil. Nejvíce ke mně Pán Bůh promlou-
val ústy Bedřicha Smoly na semináři „Buď 
chlap, srabe!“ nebo seminářem „Intimní 
vztah s Bohem“ Otto Rusnoka. Myšlenky, 
o které bych se chtěl podělit jsou: „Pán Ježíš 
nehledá věřící, ale učedníky“ a „Člověk musí 
mít nejdříve řád a pořádek (ve studiu Bible, 
v pravidelných modlitbách, ve službě…),  
aby mohl improvizovat.“ Během těchto 
úžasně strávených tří dnů jsme se také více 
poznali a sblížili jako Kairosáci a doufám, 
že nás příště z Frýdku-Místku pojede víc.

– David Neuwirth

Web sjezdu mládeže: www.brodfest.cz

Pravidelná setkání

NEDĚLE 10:45 Bohoslužby
ÚTERÝ 19:00 Biblické hodiny 
PÁTEK 16:00 Lavina
 18:30 Kairos (2x měsíčně)

Kontaktní informace
Kazatel:  Petr Kučera
 tel.: 774 925 452

      Web:  www.cbfm.cz

Citát měsíce
Biblické hodiny jsou tu od toho, aby byly 

trochu nudnější. (Petr Kučera)
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Termíny

Nedělní shromáždění
 5. 12.  druhé adventní slovo
 12. 12. třetí adventní slovo
 19. 12.  čtvrté adventní (velmi krátké) slovo + dětská slavnost v divadle Čtyřlístek
 26. 12. vánoční neděle
      2. 1. 2011 slovo do dalšího roku

Biblické a modlitební hodiny v době adventu 
30. 11. První proroctví o Kristu z třetí kapitoly Bible – Gn. 3,15.
   7. 12. Proroctví pohanského mága – Num. 24. 17.
14. 12. Proroctví uprostřed smutného příběhu – Jer. 23,1.
21. 12. Mariino proroctví o sobě a svém synovi –  Lk. 1,46.
28. 12. Biblická hodina nebude
Pokračování biblických hodin začne 4. ledna a tématem celé řady biblických hodin bude 
dlouho odkládané téma „Satan – v Písmu a v souvislost světa“. Při výkladech bude mimo jiné 
používána solidní biblická kniha „Síly temnoty“ Clintona Arnolda.

Zvesela slavme! Je co!
Zarputile každý rok vysvětluji, že 

vánoční čas začal podle církevního 
kalendáře 28. listopadu 2010 a končí 
až 9. ledna 2011 svátkem křtu Páně. 
Proč? Znám totiž vtíravě nepříjemný 
pocit na Boží hod vánoční:  „Zase jsi 
ty svátky neprožil tak, jak máš“.

Jak prožít svátky? Především  
v rodině. V Izraeli se slavilo hlavně  
v rodině. (Rodina je tou největší ne-
dělní besídkou.) Tam si připomínej-
me to veliké tajemství vtělení Páně. 
Tajemství ukryté v jednoduchém  
a přitom tak hlubokém příběhu. Jistě 
si najdeme čas na nějaké zajímavé 
ztvárnění biblického příběhu, třeba 
už jen tím, že příběh z Bible přečte 
celá rodina. (Domácí bohoslužby 
vede kněz rodiny – otec.)

Potom tu jsou bohoslužby, které 
nám připomínají vánoční čas, spo-
lečné chvalozpěvy Bohu za tajemství 
Vánoc, ale i o jejich tajemství.

A potom je tu dlouhé období až do 
devátého ledna, kdy si jistě najdeme 
čas k osobnímu rozjímání nad Bo-
hem, který nás tak miloval, že přišel 
za námi a byl s námi. Třeba na vy-
cházce nebo doma při svíčce, když 
děti usnou. A třeba nám dojde, že je 
to tak velká novina, o které nesmíme 
mlčet. Proto čas adventu i čas po něm 
chceme myslet na misijní poslání 
každého z nás i našeho sboru.

– Petr Kučera

Klášterní víkend. Co to je? Co všechno se tam 
děje? Protože jsem byla zvědavá, co to všechno 
obnáší, rozhodla jsem se jet. Zavolali jsme bra-
tru kazateli a zjistili informace. V sobotu dopo-
ledne jsme přijeli na nádraží a sešli jsme se cel-
kem čtyři. Cestou jsme nakoupili docela prostý 
oběd: vařené brambory s cibulkou osmaženou 
na sádle. Byl to ovšem velmi chutný oběd.Ale 
vrátím se zpět k tématu. 

Po ubytování zahájil bratr kazatel program 
čtením z Písma svatého. Pověděl nám své zku-
šenosti s modlitebními výlety, jak to dělá a co 
během nich prožívá. Pak jsme až do oběda měli 
vyhrazený čas k modlitbám, každý sám se svým 
Bohem. Nikomu se nechtělo zůstat v chatě, tak 
se každý vydal svou cestou. Bylo nádherné po-
časí, pro každého dost místa a k tomu spousta 
času na naše modlitby. Po pozdním obědě násle-
dovala druhá část programu, během níž jsme se 
zabývali Modlitbou Páně. Každý z nás se o sa-
motě modlil takovou rozšířenou verzi, kdy jsme 
slova Modlitby Páně měli za nadpisy odstavců 
naší osobní modlitby.

Byl to nádherný čas, který jsme strávili ve spo-
jení s naším Otcem na nebesích. Všem doporu-
čuji a nelituji, že jsem tam byla.

– Oksana

Sami v lesích
Klášterní víkend
(6 .11. 2010)

Pokud chcete finančně přispívat na potřeby 
sboru, můžete tak učinit také převodem.  

Číslo našeho účtu je: 2300069113/2010. 
Bližší informace u bratra Petra Maulera. 

Lavina se svatým Patrikem z Irska 
v dětském domově na Hrázi
Trochu složitý nadpis, že? Takže ještě jednou, poma-
leji. V úterý 23. 11. jsme se vydali se staršími kluky 
z dorostu (3 kluci, kteří nejsou ze sboru a Martin Po-
loha alias Borec) do dětského domova, kde již několik 
let věrně slouží tomášův tým. Dětem jsme zahráli di-
vadlo o svatém Patrikovi, které se moc líbilo – soudě 
podle klidu a potlesku. Dále mohly děti získat zlatý 
dukát, pokud splní čtyři náročné zkoušky. Na závěr 
přešel program plynule do rukou Tomáše a Daniely.

Lavina – pátek v16,00 ve středisku volného času, dřevárenské hry a příběhy z Písma
V Pátek 17. 12. bude závěrečná Lavina, další bude až v 7. ledna příštího roku.

Kairos – další informace najdete na webu kairosfm.cz
    3.12. Mikulášská párty – Kairos a lá maškarní, zamýšlet se budeme nad tím, jak to Pán Bůh 
                 všechno krásně stvořil.
 17.12.  Příběh zrození – Půvabný a prostý film, který velmi málo kýčovitou formou přiblíží 
                 zrození našeho Spasitele Pána Ježíše Krista. Po něm bude následovat povídání
                 o Vánocích. Na starost má tento večer Petr Kučera.

Starší mládež
Výlet do zimních Beskyd v sobotu 11. prosince. Více u manželů Kvasničkových.

Kontaktní informace
Kazatel:  Petr Kučera
 tel.: 774 925 452

Pravidelná setkání
NEDĚLE 10:45 Bohoslužby
ÚTERÝ 19:00 Biblické hodiny 
PÁTEK 16:00 Lavina
 18:30 Kairos



Reflexe

Ze staršovstva
Ze schůze 15. 11. 2010: 
Úvodem nám bratr kazatel přečetl článek od 
kazatele Jana Aszonyho, který byl reakcí na 
dříve vydaný článek v časopise Brána o vý-
chově dětí v křesťanských rodinách. Potom 
jsme diskutovali o obsahu článku. Bratru 
kazateli se zmíněný článek líbí natolik, že by 
jej chtěl publikovat v Rozbřesku. Přestože 
jsme s názory v článku nenašli úplnou sho-
du, nejsme proti publikování tohoto článku. 
• Staršovstvo rozhodlo o tom že náš sbor 
podpoří vznik služby FUSION ve Frýdku- 
-Místku a Petr Mauler, jako vedoucí tohoto 
projektu zahájí úkony pro jeho realizaci. • 
Jednali jsme o tom, kdo povede mládež, jest-
liže bude Jiří Siuda mladší zapojen ve službě 
FUSION. Jednohlasně byl potvrzen David 
Neuwirth. • Bratr kazatel přišel s nápadem 

umístit odkaz na náš sbor na stránky Face-
book, kde již některé sbory jsou. Slibujeme 
si od toho, že stránky budou více přístupné 
lidem, kteří hledají. Staršovstvo s návrhem 
souhlasí. • Hovořili jsme o právě probíhají-
cím úseku tzv. praktických kázání. Tato té-
mata, dotýkající se běžného života křesťana, 
se nám velmi líbí a bratr kazatel nás vybídl 
k předkládání nových námětů, na které by 
se ve službě v nedělních kázáních zaměřil. • 
Naplánovali jsme výroční členské shromáž-
dění na termín 23. 1. 2011. Zprávy za jed-
notlivé služby musí být dodány ke korekci 
a tisku do 9. 1. 2011. • V lednu chceme usku-
tečnit fotbal v hale s Korejci. • Po Vánocích 
bychom udělali pracovní a přátelské setkání 
s havířovským staršovstvem. Program při-
praví kazatelé. 

Ohlédnutí za listopadem
Dokončili jsme řadu nedělních tzv. prak-

tických kázání. Posledním kázáním a zřej-
mě i pomyslnou korunou bylo slovo kaza-
tele Jaroslava Kučery o vděčnosti Božího 
dítěte. 

I na biblických hodinách jsme ukončili 
cyklus spojený s prohloubením nedělních 
kázání. Bylo dobré  se do nedělních témat 
ponořit v ještě širších souvislostech. 

První akcí svého druhu byl „klášterní ví-
kend“, který se vydařil a za který jsem byl 
velmi vděčný. Dodal mi odvahy v těchto 
akcích pokračovat a již nyní máme před-
placený „klášter“ v lesích nad Šancemi ně-
kdy na jaro, až sejde sníh. 

Jinou akcí, která se bude opět opakovat, 
byl modlitební řetězec v U-krytu. Měl 
jsem velkou radost, že články řetězu tvořili 
mnozí členové našeho sboru. 

Krokem do neznáma byla akce s korej-
ským sborem v Nižních Lhotách, která se 
též hodně vydařila. Další akcí bude fotbal 
v lednu. Moc děkuji všem, kteří pomohli 
při vaření a při programu. 

Staršovstvo se dohodlo na publikování 
„zásad slušného chování“ při bohosluž-
bách:

1) Chodit včas na bohoslužby
2) Snažit se omezit odchody a příchody

do sálu (bouchání dveří), zejména při 
modlitbách a čtení Písma

Na začátku listopadu byla jedna z klíčo-
vých členských schůzí – sbor podpořil ak-
tivitu Fusion a dostalo se mu jasného slova 
hospodáře ohledně financí: „Na modli-
tebnu při tomto stavu dávání nemáme.“ 
Slovo vydalo plody: za poslední měsíc listo-

pad přibyli tři noví plátci desátků a další tři 
zaplatili větší obnos peněz. Celkově jsme 
na konci listopadu v zisku (příjmy minus 
náklady) 200 000 Kč, což je nad očekávání 
lepší výsledek. Děkujeme všem současným 
i budoucím plátcům. 

Na staršovstvu po členské schůzi byla ná-
sledně schválena misijní aktivita Fusion, 
což bylo rozhodnutí, které se staršovstvy 
táhlo od září. 

Mládež, tedy Kairos, se sešel vícekrát. Ze 
všeho bych vyzdvihl setkání v Paskově na 
téma smrt. Po ní následovala LAN párty, 
které se už účastnilo méně lidí než se oče-
kávalo, byť tato akce stála nemalé úsilí.  
Jinou příležitostí k setkání byla „rychloak-
ce“ pečení u Vítků, které se účastnili i někteří 
z English campu.

Starší mládež měla též velmi podařené 
setkání u Kvasničkových v Janovicích. Ne-
vím o čem byla, ale fotografie i ohlasy mlu-
ví velmi pozitivně. 

Dorost se po říjnových bouřích otřepal 
a šlape jako hodinky. Dokonce se zdá, že se 
stará sestava zase obnoví. Lavina nacvičila 
scénku o svatém Patrikovi a předvedla ji 
v dětském domově a dílo se podařilo. 

Smutnou zprávou pro nás všechny bylo 
náhlé úmrtí sestry Martínkové, kterou 
někteří mladší ani neznali. Vyjadřujeme 
i těmito řádky soustrast jejímu manželovi, 
milému bratru Martínkovi. 

Měsíc je za námi a já doufám, že jsem na 
nic nezapomněl. Kdyby ano, omlouvám se 
a napravíme to v dalším čísle. I tak to byl na 
události velmi bohatý měsíc. 

– Petr Kučera

Vánoční a povánoční akce mimo neděle 
Úterý 14. 12. v 17 hodin ve Středisku volného času bude odehráno malé divadelní 
představení Laviny o svatém Patrikovi.
Pátek 17. 12. Vánoční Kairos u kazatele v 18,30 s promítáním hezkého, trochu 
romantického, avšak historického vánočního filmu „Příběh zrození“.
Neděle 19. 12. v 10,45 hodin bude Dětská vánoční slavnost. Sejdeme se výjimečně 
v divadle Čtyřlístek vedle Sokolovny na Slezské.
Sobota 25. 12. budou bohoslužby na Boží hod vánoční v 11,15. Tyto bohoslužby si 
vytvoříme všichni, budeme chválit Boha za div vtělení a lásky o Vánocích zjevené. Kdo 
budete moci, přineste si v hlavě nějakou myšlenku, která vás o Vánocích oslovuje.
Pátek 31. 12. Tradiční silvestrovská akce u Maulerů se letos vzhledem k přestavbě celého 
domu zřejmě konat nebude. Podrobnosti budou sděleny v nedělních bohoslužbách. 

Mimořádné akce
Neděle 12. 12. v 19,00 hodin na balkóně kostela sv. Jana Křtitele sólový recitál Slávka 
Klecandra, kapelníka skupiny OBOROH.
Sobota 18. 12. v 17,30 hodin v U-krytu, pod 11. ZŠ ve Frýdku, koncert křesťanské 
skupiny Jiný Rytmus – naposledy ve stávajícím složení.
Neděle 19. 12. v 10,00 hodin na náměstí v Místku pouliční vánoční divadlo Za hvězdou.
Neděle 19. 12. v 19,00 v U-krytu bude tradiční večer chval.

Vánoční termíny
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