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Když se ocitneme v nějakém cizím městě, 
nejčastěji si prohlédneme místní památky. 
Vrství se v nich věky. Gotická katedrála ob-
sahuje renesanční náhrobky, barokní sochy, 
secesní vitráže. Stavby vyprávějí své příběhy. 

Když procházím naším krajem, postupně 
poznávám, že i v něm se vrství věky, a ne jen 
ledajaké, duchovní věky. Názvy jednotlivých 
vesnic jsem čítával v učebnicích historie 
křesťanů – od Fulneku až po Těšín s Ježíšo-
vým kostelem. Žijeme v kraji, jehož historie 
vypráví množství krásných a dojemných 
příběhů našich duchovních „dědů a bab“ 
ve víře. Ke správnému vykročení do nového 
roku je dobré se ohlédnout zpět. Tu příleži-
tost budeme mít v sobotu 22. ledna při sle-

dování vynikajícího dokumentárního filmu 
v jedinečné přítomnosti jeho tvůrců. Jiným 
ohlédnutím bude i členská schůze následu-
jící neděli po promítání. 

Když jsem začínal s autoškolou, učitel mi 
připomenul, že bych si měl navyknout stále 
se koukat do zpětného zrcátka. Nejde ovšem 
jet kupředu a dívat se zpět. Ale je potřeba se 
ve chvilkách soustavně ohlížet. 

Přeji nám všem nacházení správných smě-
rů našich životů. Přeji si, abychom věděli, 
kde máme svůj počátek i cíl, abychom se 
dokázali občas „kouknout“ dozadu a hledět 
dopředu. Procházíme-li vrstvami našeho ži-
vota, zjistíme s bázní, že tajemství počátku 
i konce našeho života je Kristus sám. Ale to 
už je jiná kapitola.        – Petr Kučera

Pondělí  
10. ledna 17:00 Církev bratrská 

Fara ČCE, Husova 377 
Farář Římskokatolické církve 
Jan Sokulski

Úterý 
11. ledna 17:00 Českobratrská církev evangelická 

Fara ČCE, Husova 377
Pastor Slezské církve evangelic-
ké a.v. Miroslav Sikora

Středa 
12. ledna 17:00 Kostel sv. Jakuba v Místku 

Farní náměstí 56
Kazatel Církve adventistů 
sedmého dne Vlastimil Fürst

Čtvrtek 
13. ledna 17:00 Slezská církev evangelická a.v. 

Smetanova 376 
Kazatel Církve bratrské 
Petr Kučera

Pátek 
14. ledna 17:00 Církev adventistů sedmého dne 

Slezská 1982
Děkan Římskokatolické církve 
Josef Maňák 

Sobota 
15. ledna 17:00 Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku 

Farní ulice u náměstí
Farář Českobratrské církve 
evangelické Pavel Křivohlavý

Alianční týden modliteb

Nedělní shromáždění 
neděle od 10:45

Mimořádné akce

Biblické a modlitební hodiny 
úterý od 19:00

Lavina 
pátek od 16:00

Kairos 
pátek od 18:30

Starší mládež 
pátek od 18:00

Slovo kazatele na leden

2. 1. Kázání na vstup do nového roku

9. 1. Závěr vánočního období – svátek Vtělení Páně – vede Petr Vítek

16. 1. V rámci přátelství mezi havířovskými a námi káže Martin Grohman, kazatel  
z Havířova (Petr Kučera zase káže v Havířově. ) – vede Tomáš Jurtík

23. 1. Kázání k verši pro náš sbor podle Přísloví 22, 11: Dobré jméno je nad všechno 
bohatství a uctivý respekt víc, než zlato a stříbro – vede Petr Mauler

30. 1. Káže Petr Vítek – vede Marek Moškoř

ČT 13. 1. v 19:00 schůze starších u kazatele

ST 19. 1. v 17:00 setkání sester (SESE) u Valíčků 

SO 22. 1. v 17:00 bude u kazatele „Setkání ve věži naruby“. Bude promítán film 
30 let Ježíšova Kostela v Těšíně, poodhalující pozoruhodnou 
křesťanskou historii našeho kraje. Promítat jej bude osobně režisér 
br. Emil Kroczek (diakon SCEAV v Třanovicích), účast předběžně 
přislíbil i autor a scénárista Daniel Spratek, znalec zdejší historie. 
Vřele doporučuji pozoruhodnou akci.  

NE 23. 1. po bohoslužbách bude výroční členská schůze za rok 2010

4. 1. nekoná se

11. 1. týden modliteb

18. 1. Satan, pojmy, názvy a symboly v Bibli, křesťanství ve světě

25. 1. „Průlet“ celým Písmem s ohledem na Knížete temnosti

Tématem celé řady biblických hodin bude dlouho odkládané téma „Satan v Písmu a v souvis-
lostech  světa“. Při výkladech bude mimo jiné používána solidní biblická kniha „Síly temnoty“ 
Clintona Arnolda. Několik biblických hodin budeme věnovat i knize „Rady zkušeného ďábla“. 

Setkání mládeže proběhne  
14. a 28. ledna ve středisku 
volného času.

Informace: kairosfm.cz

Setkání starší mládeže bude  
7. a 28. ledna po dohodě 
v různých domácnostech.

Informace: Daniel Kvasnička

Každý pátek ve středisku 
volného času, dřevárenské hry 
a příběhy z Bible.

Informace: Petr Vítek

termíny



Ohlédnutí za prosincem 
v několika větách

Verše na rok 2011

Vánoce začaly už v prosinci v dětském do-
mově, kde Lavina předvedla svou scénku o 
svatém Patrikovi. Byla to premiéra a mys-
lím, že se dětem líbila. Bavilo to i Laviňáky, 
kteří si hezky zahráli. Bylo dobré, že se děcka 
z Laviny zapojila do nějakého ušlechtilého díla 
pro veřejnost. Scénku zopakovali na vánoční 
Lavině, kam přišli i jejich rodiče. Byla před-
vedena i práce Laviny a promítnuty obrázky. 
Byl to dobrý večer. Potřetí Lavina představila 
svou scénku na vánoční sborové slavnosti. 
Laviňáci nečlenů sboru tu neděli poprvé přišli 
na křesťanské bohoslužby našeho sboru. 

Kairos oslavil vánoce promítáním půvab-
ného filmu „Příběh zrození“ a následným 
povídáním. Byla to spíše sešlost vedoucích 
a Valíčkových, ale osobně hezky připravila na 
Vánoce, které byly za dveřmi. 

Sborovou vánoční slavnost jsme přesunuli 
do hezkého prostředí divadla Čtyřlístek. O 
vyvrcholení celého shromáždění se postara-
ly děti s básničkami, vše provázené perfektní 
prezentací textů. Poté následoval výtečný film 
o narození Pána Ježíše Krista v podání dětí. 
Dílo to bylo vskutku nádherné. Za všechnu 
snahu, čas, nápady i odvahu děkuji moc všem 
učitelům, dětem, fotografům, technikům, 
střihačům a všem, které jsem nevyjmenoval. 

Film měl takový ohlas, že jej kazatel promítal 
i bezdomovcům ve středisku Slezké diakonie 
Bethel. V úterý tam měl totiž dvě bohoslužby 
– pro stálé klienty a pro skutečné bezdomov-
ce na denní místnosti. I bezdomovci sledovali 
pomocí obrázků příběh evangelia a moc se 
jim líbil. Mezi střediskem Bethel a kazatelem 
vzniká spolupráce. 

Vánoční bohoslužby na Boží hod vánoční 
(druhý největší křesťanský svátek) byly po-
měrně skromné, kolem stolu, s adventním 
věncem uprostřed. Mám rád taková skromná 
setkání, byť vzpomínám na své mládí v na-
cpané modlitebně. Vážím si všech, kteří při-
šli. Budu rád, když mi ještě zpětně řeknete své 
dojmy a nápady, jak na Boží hod dál.  

Hlavní slavení bylo přesunuto na Štěpána 
26. prosince. Vánoční kázání bylo výkla-
dem slov andělů: Sláva na výsostech Bohu  
a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zaslí-
bení. K chóru andělů jsme se přidali i my 
v písních. Během kázání zazněla i výzva slo-
žit si svůj vánoční žalm. Kazatel si svůj složil 
a stále se těší na žalm některých z Vás. 

Na silvestr se konala veselá akce Kairosu – 
noční výstup na horu Javorový a sjezd. Akce 
se vydařila, pro některé i s nečekanou šlehač-
kou. (Kdo čte rozuměj :) Měla i své humorné 
dozvuky, ale ty se staly už v novém roce. 

V prosinci se také po delší době sešly mamin-
ky (SESE). Z doslechu vím, že to bylo pěkné. 

Starší mládež vyšla v prosinci na svůj zimní-
výlet po krásném zasněženém hřebeni Grúně. 
Akcička to byla rovněž podařená. 

V prosinci náš sbor navštívil rovněž bratr 
starší z České Třebové – Libor Stránský. 
Jeho slovíčko pro děti o psíkovi si budeme 
jistě dlouho pamatovat. 

Biblické hodiny byly věnovány proroctvím 
o Pánu Ježíši v Písmu. Původní téma, Satan, 
se kazateli zdálo do adventu moc černé. 

modlitby prosba

Na prvním lednovém shromáždění proběhlo losování veršů na rok 2011.  Věříme, že nám 
budou inspirací a motivací k ještě věrnějšímu následování Kristova odkazu.

Dobré jméno je nad všechno bohatství
a uctivý respekt je víc, než zlato a stříbro.            Přísloví 22,1

Prosíme modlete se
• za staršovstvo a kazatele
• za mládež, která nyní prochází proměnou
• za dorost (Lavina)
• za vznikající službu Fusion
• za starší členy sboru, kteří již nemohou
    přicházet na bohoslužby

Děti
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem 
a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž 
přiznám se k němu před svým Otcem a před 
jeho anděly. – Zjevení 3,5

Lavina
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. 
Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by 
jeho jména zneužíval. – Exodus 20,7

Kairos
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od 
zlého. – 2. Tesalonickým 3,3

Starší mládež
Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě 
rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně 
sočí. – Žalmy 27,11

Maminky
Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí 
duše má po tobě, Bože! – Žalmy 42,2

Staršovstvo
Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce 
v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci 
jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. 
– Žalmy 28, 7

Chvály
Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj 
se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci 
budou vymýceni, ale kdo naději skládá 
v Hospodina, obdrží zemi. – Žalmy 37,8-9

Fusion
I chodil Henoch s Bohem... – Genesis 5,24

Dětský domov
Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte 
žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy! 
– Žalmy 47,7

Muži
Hospodin činí krok muže pevným, našel 
zalíbení v jeho cestě. – Žalmy 37,23

Připomínka staršovstva: 
Choďte na bohoslužby včas! Snažte se 
také omezit odchody a příchody do sálu 
(nepříjemné klepání dveří), zejména při 
modlitbách a čtení Písma. 
Děkujeme.

Verš pro sbor:

reflexe
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Tak se vám někdy přistihnu, že si 
vytvářím svého vlastního Boha. Na-
zývám ho samozřejmě Hospodin, 
ale jinak je to takový Bůh, jakého jej 
chci mít já. Vysvětluji Mu, jak mys-
lel všechno to, co nám sdělil v Bibli 
a vůbec – mám s Ním parádní spo-
lečenství. Včera jsem ho kupříkladu 
učil, že spasený může být právě jen 
takový člověk, jako jsem já. On ví, že 
za mé nedostatky může někdo jiný. 
Je radost s ním žít. Většina bratrů 
se mnou nesouhlasí, asi jsou to sta-
romyšlenkáři, zákoníci. Založím 
si svou vlastní církev a tam budu 
nerušeně vyznávat svého Boha. To 
bude přece správná církev a správný 
Bůh, když už nebudu zažívat žádné 
problémy, ale jen samé příjemnosti. 

Jestli vám to připadá příliš sarkas-
tické, pak musím smutně konstato-
vat, že se v tom zračí můj strach. 
Strach ze sbližování církve se svě-
tem. Strach z volnomyšlenkářství, 
které si biblicky dokáže zdůvodnit 
cokoliv: oddávání homosexuálů  
v církvi, modlářství, rozmělnění 
křesťanství východním nábožen-
stvím. Svět se k nám loudí pomalu, 
zvykáme si, už nás ani nepřekvapí 
dva propojené kruhy na zdi za ka-
zatelnou. A cesta zpět? Trnitá, úzká 
zablácená, klikatá, někde támhle… 
Ale ještě pořád tu je!

– Petr Mauler

Nedělní shromáždění 
neděle od 10:45

Mimořádné akce

Kontaktní informace

Biblické a modlitební hodiny 
úterý od 19:00

Lavina 
pátek od 16:00

Kairos 
pátek od 18:30

Starší mládež 
pátek od 18:00

6. 2. Petr Kučera – vede Mirek Siuda

13. 2. Luboš Hlavačka – vede Jarek Božoň

20. 2. Jarek Božoň – vede Petr Mauler

27. 2. Petr Kučera 

6. 3. Petr Kučera

2. 2. schůze staršovstva

6. 2. setkání týmu English Campu

12. 2. – 20. 2. kazatel má dovolenou (odjíždí mimo jiné na Ukrajinu)

16. 2. setkání sester (SESE) u Valíčků

23. 2. společné setkání staršovstev Havířov a Frýdek–Místek

27. 2. setkání pracovníků dorostu, mládeže a starší mládeže u kazatele

8. 2. Kde se vzal ten zlý a odkud se bere zlo v nás i ve světě

15. 2. Kristus na poušti pokoušen Satanem

22. 2. Duchové a mocnosti  v dobovém pozadí Písma a v naší společnosti

Tématem celé řady biblických hodin je dlouho odkládané téma „Satan v Písmu a v souvislos-
tech světa“. Zatím jsme si probrali jména Satana a výskyty v Písmu.

Setkání mládeže proběhne  
11 a 25. února ve středisku 
volného času.

Informace: kairosfm.cz

Setkání starší mládeže bude  
25. února. Termín se ale 
nakonec ještě může změnit.

Informace: Daniel Kvasnička

Každý pátek ve středisku 
volného času, dřevárenské hry 
a příběhy z Bible.

Informace: Petr Vítek

termíny

úvodem 40 dní s Biblí
Rada Církve bratrské připravila akci s názvem 40 

dní s Biblí. Jde o motivační projekt, který bude pro-
bíhat v době od 16. března až do velikonoční neděle. 
Během této doby se chceme osobním studiem Bible 
(příp. rodinnými pobožnostmi) vrátit ke kořenům 
zbožnosti naší církve. 

Někdo se rozhodne, že v této předvelikonoční době 
přečte část Bible, kterou si vybere sám, další si ke 
studiu opatří jeden z nových českých překladů, jiný 
použije připravené rozpisy. Vedle nabídky pro jednot-
livce, rodiny, skupinky či mládeže, kterou naleznete 
již nyní na webových stránkách církve, si nyní můžete  
v tištěné formě objednat tyto materiály: 
1) Společné čtení Bible rodin s dětmi podle knihy 
Skutků (připravil Dětský odbor; 40 dílků, 40 Kč. 
2) Brožura Malá dogmatika pro děti aneb co by děti 
měly vědět o Bohu (připravil kaz. Stanislav Heczko, 
40 Kč). Drobné lekce je možno využít k domácím po-
božnostem s dětmi dorostového věku. 
3) Kniha Tunelovaný Ježíš (připravil kaz. Petr Gru-
lich; 137 stran; 150 Kč). Kniha postupně prochází  
9 psychologických typů osobnosti, popisuje jejich zá-
kladní charakteristiky a snaží se ukázat, jak přirozený 
lidský temperament ovlivňuje při čtení Bible schop-
nost přijímat základní duchovní pravdy. Cílem této 
knihy je subjektivní jednostranné tendence při studiu 
Písma rozpoznat a následně překonat. 

Jak přijít k materiálům
Pokud budete mít zájem o •	 tištěné materiály, sdělte 
to do 23. 2. kazateli, který je vyzvedne v Praze. 
Materiály ke stažení•	  budou k prohlédnutí připrave-
ny na nástěnce. Můžete si je přímo stáhnout z adresy 
cb.cz/akce nebo vám je kazatel či někdo blízký stáh-
ne a vytiskne. 

Připomínka staršovstva: 
Choďte na bohoslužby včas! Snažte se 
také omezit odchody a příchody do sálu 
(nepříjemné klepání dveří), zejména při 
modlitbách a čtení Písma. 
Děkujeme.

Kazatel:  Petr Kučera, tel.: 774 925 452  Číslo účtu sboru:  2300069113/2010
Web:  www.cbfm.cz



Měsíc leden očima kazatele Církev živého Boha v novém

Pastorálka kazatelů

První dvě nedělní kázání se týkala ještě Vánoc 
a zároveň trochu nového roku. Další kázání 
bylo novoroční. V rámci poznávání se mezi 
sborem v Havířově a naším byl u nás hostem 
Martin Grohman, kazatel byl zase na oplát-
ku zvěstovat slovo v Havířově. 

Alianční týden modliteb proběhl moc hezky, 
shromáždění byla hojně navštívena, modli-
tební chvíle byly živé a dlouhé. Hezký eku-
menický týden narušilo „černé pondělí“, kdy  
u nás kázal farář  Krzysztof Strzelczyk. Nevá-
hal si vybrat nedomluvené téma – mariánské. 
Jeho vystoupení bylo podobné neopatrnému 
slonu v porcelánu ekumeny. Mimo jiné nás 
opakovaně vyzýval k přijmutí podílu Panny 
Marie na našem vykoupení. 

Jinou událostí byla členská schůze. Pod-
kladem pro ní byla poměrně velmi otevřená 
zpráva, která rozvířila dobrou debatu, která 
bude dobrou inspirací pro další rok.  

Mládež se sešla ke svým setkáním a byla to 
setkání vynikající. Nebylo to snad ani tolik 
perfektním programem, jako spíše milosti-
vému Božímu sklonění se k nám. Mládeže se 
rovněž týkalo jednání staršovstva na začátku 
února, kde bylo domluveno a potvrzeno, že od 
1. března 2011 bude novým vedoucím mlá-
deže David Neuwirth, jeho uvedení do služby 
bude v neděli 27. února.

Dvakrát se sešla starší mládež a byla to též 
velmi dobrá setkání, která nebyla jen pouhým 
„pokecáním“, ale zároveň i rozhovorem nad 
Písmem a životem. Jen tak dál. 

V sobotu 22. 1. se nakonec nekonalo slíbené 
promítání filmu, bylo odloženo na pozdější 
dobu, zřejmě začátkem března. 

V Lavině se začalo probírat desatero Božích 
přikázání, k čemuž inspiroval novoroční verš 
„nezneužiješ jména Božího...“, který byl prá-
vě z desatera. 

U kazatele vznikla skupinka mladších do-
rostenců, jejíž smyslem je naučit se čtení 
Písma. Začátky jsou veselé („Měl Adam pu-
pík?“) a trochu tuhé. Prosím modlete se za 
tato setkání.  

Kazatel opět navštívil naše přátele bezdo-
movce ve středisku Bethel. Konala se tu dvě 
biblická setkání za velké a vzácné podpory 
vedení. Hostem na jednom z nich byl i nám 
dobře známý Daniel Deseyve. 

Na přelomu měsíce se kazatel zúčastnil pravi-
delného setkání kazatelů v Havlíčkově Brodě. 
Tématem bylo kázání – jeho příprava, jeho 
smysl. Podrobněji v článku Pastorálka kaza-
telů.

modlitby

Dne 16. ledna 2011 v areálu SELIKA slav-
nostně otevřela nové prostory Církev živého 
Boha Frýdek-Místek. Na této události jsem 
zastupoval náš sbor a touto cestou se s vámi 
podělím o své dojmy.

Cítím se být tímto mladým sborem za-
hanben. Po deseti letech působení ve Frýd-
ku-Místku jsou sborem a mají ke své práci 
k dispozici prostor 24 hodin denně 7 dní  
v týdnu. Proč našemu společenství trvalo tak 
dlouho, než sebralo odvahu stát se sborem? 
A jak dlouho ještě bude trvat, než si budeme 
moci dopřát užívat prostory bez časového li-
mitu? 

Jsem zvyklý přicházet do sboru s asi 15-ti 
minutovou rezervou před začátkem shro-
máždění. U nás bývám mnohdy první, tady 
ne. Tady mě bratři nasměrovávají do sálu. 
Vstupujeme dovnitř, odkládáme si bundy  
a oslovuje nás sestra: „Pojďte prosím ukáži 
vám vaše místa.“ Mohli bychom se také tak 
chovat k příchozím? Snad. Nejdříve se ale 
musíme naučit chodit včas. Shromáždění 
zahajuje diakon místního sboru. Jeho oděv 

považuji za přiměřený tomu, že vede boho-
službu. 

Následují chvály. První zvuky hudebních 
nástrojů. Nejsou ještě naladěni a hudebníci se 
pouštějí rovnou do písní. Už mají naladěno. 
Jak příjemné. Také členové chválicí skupin-
ky jsou oblečeni jako na bohoslužbu. Chvály 
jsou svižné, což je mi příjemné a také hlasité, 
o čemž už netvrdím, že je mi příjemné. 

Po chvalách káže místní pastor. Kázání je 
emotivní, což osobně přijímám jako vítanou 
změnu, ale není zrovna mojí touhou, aby se 
všechna kázání v našem sboru začala ode-
hrávat takto emotivně. Členové sboru během 
kázání vyjadřují svůj souhlas se zaznívajícími 
myšlenkami slovem „Amen!“, a to kdykoli.

Nakonec jsem vlastně i povzbuzen. Povzbu-
zen důvěřovat Bohu a následovat Ho. On je 
Bohem zázraků, On je ten, který proměňu-
je charakter člověka. Toužebně vyhlížím tu 
dobu, kdy budu členem sboru, jehož členové 
přicházejí do sboru včas a oděni tak, jak se 
sluší přijít oděn na bohoslužbu.

– Jarek Božoň

Prosíme modlete se
•	za staršovstvo a kazatele
•	za nového vedoucího mládeže Davida Neuwirtha
•	za dorost (Lavina) misijní výspu našeho sboru
•	za vznikající službu Fusion
•	za starší členy sboru, kteří již nemohou přicházet na bohoslužby

reflexe reportáž

Kazatel se účastnil na přelomu roku tzv. 
pastorálky. Co to je? Podobně jako se setká-
vají zástupci různých profesí k méně či více 
inspirujícím školením, tak i kazatelé se setká-
vají na tzv. patorálkách – pastýřských setká-
ní. Jejich smyslem je vyučování pro kazatele 
a společenství kazatelů navzájem. Nejsem si 
jist co z toho je důležitější, jistě obojí. 

Letošní pastorálka byla připravena tzv. 
studijním odborem na téma „kázání“ – jeho 
příprava, smysl. Úsměvným mottem byl verš:  
Ó jak krásné na horách nohy toho, ježto potě-
šené věci zvěstuje, a ohlašuje pokoj, toho, jež-
to zvěstuje dobré, ježto káže spasení, a mluví 

k Sionu: Kralujeť Bůh tvůj. Izajáš 52:7. 
K tématu byly  připraveny přednášky a semi-

náře. Přenášel nám Pavel Černý, právě o oněh 
nohách; Pavel Hošek o vstupování do příbě-
hu spásy; Roman Toušek o přípravě kázání; 
Pavel Světlík o roli zvěstovatele na základě 
Izaiáše. Na závěr jsme slavili Večeři Páně 
pod vedením Daniela Fajfra, kázal nám Petr 
Aszzonyi. Součástí pastorálek jsou rovněž 
informace z Rady Církve bratrské a diskuse 
o naší církvi. Dobré jídlo podporuje dobré 
společenství. Na pastorálky nejezdívám moc 
rád, nakonec se ale obvykle vracím vždy velmi  
povzbuzen a potěšen.                  – Petr Kučera
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   Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Žalm 37, 3.

To je verš, který jsem si vytáhl na letošní rok a jsem za něj vděčný. Vždy když jsem slyšel výzvu 
k tomu, abych formuloval svou vizi pro sbor, případně abych našel své místo ve sboru atd., cítil 
jsem se jako člověk, který nemá ambice být řečníkem a vykládat jiným Boží slovo. Cítím se být 
obdivovatelem Božího stvoření tady na zemi a když můžu, trávím čas v přírodě, kde se cítím 
dobře. Snažím se i trochu hospodařit s tím co nám Pán Bůh svěřil. Tím myslím, že se podílím 
na péči o zvěř a taky lovím. Užívám si chvíle samoty v lese. Když vychází nebo zapadá slunce 
vzdávám Bohu čest a chválu za vše, co nám dává. 

Přichází březen, měsíc nových začátků v přírodě. Začínají kvést první byliny, přilétají skřiva-
ni, špačci, holubi či husy. Hnízdí březňačky, tokají bažanti, můžeme pozorovat mladé zajíčky 
či selata divočáků. Sluneční svit a prodlužující se den stimulují v organizmu změny, jako inten-
zivní vývoj embryí v těle samic či tvorbu paroží u samců parohaté zvěře. Takto je to popsáno  
v mysliveckém kalendáriu.

Březen vnímám jako měsíc nových začátků i ve sborovém životě. Například v tom, že začne 
nová služba – FUSION, budeme opět připravovat program na sborovou dovolenou, více času 
venku může trávit dorost i mládež a určitě se to odrazí v náplni jejich programů. Tak jestli vní-
máme tu krásu a cítíme, že přichází do našeho okolí obnova, vzdejme našemu stvořiteli také 
novu chválu, obnovujme svůj vztah s Pánem Bohem.

Nedávno jsem četl dopis od jedné sestry z CB, která následovala svého manžela do Chile. 
A v tom dopise byl na závěr překlad textu jedné písně, který pisatelka pojala jako výzvu pro 
svůj život v tomto – a já věřím, že nejen v tomto – roce. Ten text je zde: „Pokud řeknu, že miluji 
Ježíše, ale ty nevidíš Ježíše na mém životě – moje slova jsou prázdná. Nemám výmluvu, protože je 
možné, že pro některé jsem ten jediný Ježíš, kterého v životě potkají. Prosím, odpusť mi, můj život 
ztratil ten správný směr, pokud ostatní ve mě nevidí Ježíše.”(Kirk Franklin, „The Last Jesus”, 
album The Fight of My Life)

K rozhodnutí se sebou udělat něco, abych druhým svým životem aspoň z dálky připomněl 
Pána Ježíše nemusím být kazatelem, nemusím stát v popředí sboru, nemusím horlivě disku-
tovat na biblické hodině. A to mně naplňuje radostí a nadějí, že i obyčejný člověk může být 
užitečný Pánu Bohu a lidem kolem sebe, bratrům a sestrám. Třeba jen tím, že když jiní křičí, 
tak bude jen přemýšlet a kreslit si v písku.

Mám rád, když to podstatné zazní ještě jednou nakonec, a proto končím tím, čím jsem tuto 
úvahu začal: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. 

– Mirek Siuda

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Mimořádné akce

Prázdninové termíny

Biblické a modlitební hodiny  úterý od 19:00

  6. 2. Petr Kučera – vede Petr Vítek

13. 2. Petr Kučera – vede Mirek Siuda, rodinné bohoslužby s dětmi + Večeře Páně

20. 2. Petr Raus – vede Petr Kučera

27. 2. Petr Kučera – vede Jarek Božoň 

  6. 3. Setkání teamu English Campu u kazatele v 15:00 hodin

  9. 3. Začátek postního období – Popeleční středa

16. 3. Startuje akce 40 dní s Biblí 
(více na www.cb.cz/akce nebo minulé číslo Rozbřesku)

16. 3. Setkání sester u Valíčků v 17:00 hodin

19. 3. Tradiční „Jarovolání“, sraz v 10:00 hodin na vlakovém nádraží ve Frýdlantu

20. 3. Setkání s Petrem Rausem o evoluci a křesťanské víře, u kazatele v 15:00 hodin

24. 3. Setkání besídkářů u kazatele v 19:00 hodin

30. 3. Zahajovací koncert Fusion v sále Petra Bezruče v 8:30 hodin

  1. 3. Démoni a duchové v židovství – dobové pozadí SZ

  8. 3. Kristovo vítězství nad Zlým

15. 3. Vliv sil temnoty na věřící a nevěřící

22. 3. Duchovní boj?

29. 3. Speciální otázky – otázka exorcismů, „svazování“, vyhlašování, vyhánění...

2. 7. –9. 7. Sborová dovolená na Velké Lhotě – info: Mirek Siuda

16. 7. –23. 7. English Camp v domě sv. Josefa na Grúni – info: Davida Neuwirth

6. 8.–16. 8. Tábor dorostu, louka Srubu Maleček u Hradce nad Moravicí – info: Petr Vítek

Tématem biblických hodin je „Satan v Písmu a v souvislostech světa“

termíny

úvodem

Kazatel: Petr Kučera, tel.: 774 925 452  Číslo účtu sboru:  2300069113/2010

Návštěva Petra Rause
Před časem jsme měli diskusi na staršovstvu na téma slučitelnost evoluce s vírou ve stvoření. 

Pozvání Petra Rause je snahou o fundovaný příspěvek do diskuse od křesťana, pro kterého není 
problém obojí spojit – tedy víru a evoluci. Petr Raus je původním zaměstnáním biolog, vedoucí 
entomologického oddělení Moravského muzea. Později vstoupil do světa medií (ředitel rádia 
TWR, dramaturg ČT). Biologií se dodnes odborně zabývá. Právě pohled člověka znalého oboru 
biologie mi v bouřlivých diskusích chybí a sám tyto znalosti nemám. Rád jsem však od dětství 
naslouchal Petrovým názorům a krásným vyprávěním pečlivého znalce Božího stvoření.



Chceme rozvíjet vztah s BohemÚnor byl nejkratší měsíc v roce, ale činností 
nebylo méně něž jindy. Na počátku února se 
uskutečnila skvělá akce Kairosu v Českém  
a Polském Těšíně. Užili jsme si vzácných vý-
těžků Těšína: Prošli jsme starým městem, po-
seděli v kavárně Avion, postáli u posvátného 
místa evangelíků, Ježíšova kostela, povečeřeli 
v příjemné pizzerii. Následovala večerní ces-
ta domů. Bylo krásně. Tušil jsem, že městské 
akce mají též svůj půvab. Duchovním průvod-
cem celého víkendu byl Juda, jeden z dvanácti 
Jákobových synů, oděn v bílé roucho, vyprá-
vějící nám svůj příběh.

Konec února také patřil noční akci Kairosu  
s opaváky. Akce se také vydařila.

Na schůzi starších jsme se setkali s Jirkou 
Siudou a Davidem Neuwirthem. Mluvili jsme 
spolu o mládeži a o „prohození“ funkcí mezi 
Davidem a Jirkou. Předání se uskutečnilo při 
bohoslužbách v neděli 27. 2. po apoštolském 
způsobu – modlitbami za nového vedoucího. 
Milým překvapením jsou změny ve stylu prá-
ce obou mužů: Jiří začíná plánovat a David 
začal improvizovat. Snad to oba nepřeženou. 

V sobotu 5. 2. byl kazatel poprvé v živém 
vysílání televize, konkrétně v televizní sta-
nici NOE, v programu o sektách. Nakonec 
tam bylo poměrně příjemně, když pominu 
nevyjasněnost vedení celé 90 minut trvající 
diskuse. 

Na úterních biblických hodinách postupně 
odkrýváme vážné téma Zlého. Ze začátku, 
někdy v lednu, bylo ještě veselo, ale potom 
potemnělo. Byli i tací, kteří z biblických měli 
těžké sny. V březnu, soudě podle témat, bude 
už veseleji – Kristovo vítězství. Téma zla pro-
sáklo i do kázání v neděli. 

Od 12. 3. měl kazatel dovolenou, kterou trá-
vil na diakonské cestě po Ukrajině a pátral 
po tom, jak byly využity peníze ze sbírek dia-
konie. (Byly užitečně využity pro nemocné.) 
Cesty se účastnili ještě Ondra Siuda, David 
Neuwirth a Venďa Maulerová. Cesta byla bez 
problémů. Fotky najdete na webu. 

Dovolená kazatele umožnila službu kázá-
ním Lubošovi Hlavačkovi, který konečně 
uviděl náš sbor ve své velikosti. Vždy u nás 
totiž kázával v době, kdy většina sboru byla 
mimo. Byl potěšen, že nás je hodně.

Setkání starší mládeže se konalo u Siudů 
v Řepišti a bylo velmi dobré – mluvilo se o ro-
dině, komunikaci mezi manželi, o dětech. Vše 
pod skvělou a nadšenou moderací Daniela 
Siudy. Hostem byl i Mark Gungor, americký 
kazatel a komik v jedné osobě. Jak se to Dan-
dovi podařilo není třeba psát...

Měli jsme se setkat s havířovským staršov-
stvem, ale havířovští nás požádali o odložení. 
Ve stejném termínu jsme udělali naši schůzi  
a byla dobrá. Měli jsme mluvit o vizi sboru, ale 
mluvili jsme spíše o vizi církve. 

Tým Fusion se v únoru účastnil několika 
tréninků pro svou práci. Jednak to bylo škole-
ní pro celý tým formou přednášek a týmových 
aktivit. Druhé školení bylo pro hudebníky. 
Další trenink má tým ještě před sebou. Zá-
kladní sestava Fusion FM: Petr Mauler, Jirka 
Siuda, Pavel Adámek, Daniela Čuboková, 
Lea Maulerová. 

V Lavině se končí s povídáním o Desateru, 
výroba mečů a štítů pokračuje dál, turnaje 
spanilých bojovníků též a na prázdniny se při-
pravuje tábor. Dětem se v Lavině líbí, což je 
dobrá zpráva.

modlitby

Davide, bydlíš v Ostravě, studuješ  
v Brně, ale činný jsi ve sboru ve  
Frýdku. Kde jsi nejvíce doma?

V Brně určitě ne. V Ostravě jsem od naro-
zení, ale poslední dobou se těším na nějakou 
změnu. Začínám si uvědomovat, že jsem  
v Ostravě už nějak dlouho a cítím, že nějaká 
změna by byla určitě super.
Mohl bys nám říct, jak ses dostal do 
Kairosu?

Jezdil jsem na ostravské a frýdecké English 
Campy. I když jsem občas chodil do Ostravy, 
nebylo tam moc lidí, s kterými bych si více 
rozuměl. Po jednom kempu jsem se seznámil 
s několika lidmi z Frýdku a pak jsem od září 
začal chodit do Kairosu. Bylo to v roce 2004.
Co tě tehdy v Kairose nejvíce zaujalo?

Určitě jsem tam začal chodit kvůli lidem. 
Na konkrétní body programu si už moc ne-
vzpomínám, je to už dlouho. Ale třeba vím, že 
hry byly občas děsivé, říkal jsem si, že to by 
tam být nemuselo. Byly to hry typu, že se sedí  
v kruhu a jeden člověk uprostřed má všechny 
ostatní rozesmívat. To bylo strašné.
Dokázal bys říci, čím je podle tebe 
Kairos specifický?

Asi tím, že jsme jediná mládež, kde je víc 
kluků než holek. Velká změna oproti tomu 
když jsem do Kairosu začal chodit je taky to, 
že znatelně omládl. Specifické je asi to, že  
v jiných mládežích je mezi lidmi postupný 
věkový průřez: 15,16,17 let. U nás je to ge-
nerační skok. Chodí tam úplně mladí a pak  
o dost starší lidi. To je taky jeden z důvodů 
proč jsme se rozhodli posunout věkovou hra-
nici, kdy člověk může začít chodit do Kairosu, 
na 13 let.

Jaké jsou tvé hlavní cíle mládeži  
v tomto roce?

Přál bych si, aby to bylo místo, kam se budou 
lidi těšit. Než neustále mládež budovat a zdo-
konalovat, tak bych raději chtěl vytvořit něco, 
co mládežníky obohatí. Chceme s týmem na-
vrhovat celý program tak, aby to pomohlo po-
sunout děcka k Bohu, pomoci rozvíjet vztah 
s Bohem, touhu po službě a tak. Chtěl bych, 
aby to bylo vedeno na základě potřeb lidí. 
Kdo tě nejvíce ovlivnil, když jsi byl  
v mládežnickém věku 15-16 let?

Nejvíce mě ovlivnil děda. Pak mě určitě na-
kopli na kempu Mark Krupa s Božou Lachem. 
Co vás letos v mládeži čeká? Na co se 
nejvíce těšíš?

Nejvíce nás toho čeká v následujících dvou 
měsících. Máme mládež každých 14 dní, ale 
vyplnili jsme i pátky mezi tím, ať už je to Hou-
ba nebo návštěva opavské mládeže. Nejvíce 
se těším na přípravu English Campu, to bude 
pro mě zároveň časově nejtěžší. Čeká nás pří-
prava kempu a jsou před námi dva víkendy, 
tzv. Training Days.
Stojíš na autobusové zastávce a můžeš 
někoho pozvat na Kairos, co mu povíš?

Kairos je křesťanský klub několika lidí ve 
věku od 13 let. Scházíme se, protože chceme 
spolu trávit čas a chceme se dozvědět něco 
zajímavého a diskutovat nad určitým téma-
tem z Bible. Určitě nechybí občerstvení, ně-
jaké bláznivé hry a chvály s kytarou.

• za staršovstvo a kazatele • za práci na „vizi“ sboru • za nového vedoucího mládeže Davida 
Neuwirtha • za English Camp • za dorost – Lavinu • za práci Ú-krytu • za zahajovací koncert 
Fusion 30. 3. a za tuto službu • za starší členy sboru, kteří nemohou přicházet na bohoslužby

únor očima kazatele rozhovor

prosíme modlete se...
Setkání Kairosu v březnu
 4. 3.  Pán prstenů (přednáška a diskuze  
 s Tomášem Sedláčkem v KAMu)
11. 3.  Kairos
18. 3.  Kairos
25.–26. 3. Houba ve Vsetíně na téma evan-
gelizační styly, více na webu kairosfm.cz

Od března 2011 je novým vedoucím Kairosu 
David Neuwirth. Dobrá příležitost zeptat se 
jej na pár otázek. 
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Pořídili jsme si do naší domácnosti zmrz-
linovač. Máme radost z toho, že si můžeme 

zmrzlinu udělat sami a že víme, z čeho ji 
děláme. Chutná nám. Kromě toho jsme si 

uvědomili některé zajímavé věci. Například, 
že banánová zmrzlina, ta banánová, která je 

vyrobena z banánů a ne z nějakého prášku, 
není žlutá. O banánech se sice říká, že jsou 

žluté, ale žluté jsou pouze slupky a ty lidé 
nejedí. A právě proto banánová zmrzlina, 
která je žlutá, je podezřelá. Žlutou barvu 
jí nemohla dodat ta část banánu, kterou 
konzumujeme. Copak jí asi dodalo chuť?  

A co taková vanilková? Samozřejmě, že ta 
s vanilkou. Tak v té spatříte množství 

tmavých teček. A ty tečky, to je právě vanilka. 
Takovou zkušenost jsem získal se zmrzlinou 
a na základě této zkušenosti jsem změnil své 

dosavadní představy o zmrzlině. Ono se to 
stává i v jiných oblastech a nejenom mně, že 

zjistíme, že skutečnost se nějak liší od našich 
představ. Co uděláme, když k takovému zjiš-

tění dojdeme? Budeme se dále držet svých 
krásných představ a odmítneme skutečnost? 

Znalci filosofických směrů si jistě vzpomenou 
na platonismus. Nebo přijmeme skutečnost 

takovou, jaká doopravdy je? Když my si ty 
naše představy umíme vytvořit tak nádherné 

a skutečnost dokáže být tak drsná. Takže co? 
Představa, byť krásná, ale stále jen pouhá 

představa? Nebo skutečnost, byť drsná,  
ale skutečná?

– Jarek Božoň

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Velikonoční akce

Kairos

Prázdninové termíny

Biblické a modlitební hodiny  úterý od 19:00

Lavina 
Každý pátek od 16:00 ve středisku volného 
času, dřevárenské hry a příběhy z Bible.  
Informace: Petr Vítek

Starší mládež

  3. 4. Petr Kučera – vede Jarek Božoň

10. 4. Petr Kučera – vede Petr Mauler

17. 4. zatím neurčeno – vede Marek Moškoř

24. 4. Petr Kučera – vede Jiří Siuda 

21. 4. Zelený čtvrtek 18:00 tradiční setkání u kazatele se čtením z Písma  
a pašijní literatury

22. 4.           Velký pátek
18:00 vážná bohoslužba největšího křesťanského svátku

20:30 cesta kříže – informace budou upřesněny

24. 4. Neděle  vzkříšení 10:45 radostná bohoslužba největších křesťanských svátků

  5. 4. Biblická hodina nebude, jdeme na přednášku prof. Munzarové Začátek a konec 
života člověka – etická problematika; malý sál Lidového domu 17:30

12. 4. Speciální otázky demonologie - exorcismus, svazován

19. 4. Nad knihou Rady zkušeného ďábla

26. 4. Shrnutí tématu

1–2. 4. Addiction Free – akce je spojená s přespáním na chatě a je zakončena 
přednáškou Petra Krále o závislostech

8.–9. 4. EC Training Days I – několik mládežníků jede na přípravný trénink EC do Třince

15. 4. Let’s go party! – netradiční párty ve středisku volného času

29. 4. Kairos o pomluvách – jak nepomlouvat se dozvíme ze zamyšlení od Jitušky

2. 7. –9. 7. Sborová dovolená na Velké Lhotě – info: Mirek Siuda

16. 7. –23. 7. English Camp v domě sv. Josefa na Grúni – info: Davida Neuwirth

6. 8.–16. 8. Tábor dorostu, louka Srubu Maleček u Hradce nad Moravicí – info: Petr Vítek

Tématem biblických hodin je „Satan v Písmu a v souvislostech světa“

Setkání starší mládeže bude 1. dubna  
v 18:00 u Kubátků. Čeká nás ještě jarní výlet. 
Informace: Daniel Kvasnička

termíny

úvodem
Ze schůze 2. 2. 2011: Setkali jsme se, pro-
tože bylo třeba provést změnu ve vedení mlá-
deže. Jirka Siuda junior se bude věnovat nově 
začínající práci Fusion a na jeho místo jsme 
navrhli Davida Neuwirta. David chtěl slyšet 
naše představy a očekávání od služby vedoucí-
ho mládeže. Mládež by měla být místem, kde se 
budou scházet lidé tvořící dobrou partu. Měli 
by umět nabídnout alternativu, jak trávit čas  
s vrstevníky v rámci křesťanských zásad. Snaži-
li jsme si přiblížit vzájemné pohledy na organi-
zaci práce. • Hovořili jsme o překrývání termí-
nů sborových akcí. Například setkání Kairosu 
a starší mládeže. Chceme najít systém, aby se 
to dělo co nejméně. Padl návrh, aby se akce plá-
novaly na společném setkání s vedoucími 1x za 
3 měsíce. • Rozhodli jsme se podpořit aktivitu 
RCB a budeme prezentovat před sborem akci 
40 dní s Biblí. • Staršovstvo rozhodlo o finanč-
ní podpoře Lucie a Brada Kaspar částkou 1000 
Kč měsíčně.V případě přebytku financí v roz-
počtu na misii jim pošleme další jednorázovou 
částku. • O obsahu druhé únorové schůzky 
staršovstva píše dále kazatel.

Z minulých 
staršovstev

modlitby
• za staršovstvo a kazatele • za práci na „vizi“ 
sboru • za nového vedoucího mládeže Davida 
Neuwirtha • za English Camp 2011 • za dorost 
– Lavinu • za práci Ú-krytu • za znovou službu 
Fusion • za starší členy sboru, kteří nemohou 
přicházet na bohoslužby

prosíme
modlete se...



Odstartoval frýdecký Fusion

březen očima kazatele
Hned na začátku března se konal tradiční 

„klučinec“, což znamená, že byt Vítků mlad-
ších byl zcela zaplněn mladíky. Dorostenci 
si přáli program na téma „jak vyjít s lidmi“. 
Promítli jsme film „Pán Much“, který sice ne-
byl moc akční, ale řešil v jednoduché zápletce 
složitou otázku vztahů. Poté jsme si přečetli 
množství veršů o vztazích v knize Přísloví 
(ke stažení jsou na sborových stránkách). 
Diskuse byla překvapivě bohatá a dlouhá.  
V noci jsme se přesunuli do Janovic, kde jsme 
v nočních bojích dřevěnými meči osvobodili 
nic netušící obyvatele od divých přízraků.  

První neděli se konalo setkání týmu English 
Campu. Ujasňovali jsme si otázky programu, 
svědectví a modliteb. Tým EC2011 rovněž 
navštívil dům sv. Josefa na Grúni, kde se bude 
akce konat. Byli jsme poměrně spokojeni, 
vůně buchet byla velmi příjemná, laskavá 
přísnost správců nás trochu překvapila. 

Druhou neděli v měsíci se konaly dlouho 
plánované rodinné bohoslužby, se zaměře-
ním na celé rodiny i s dětmi. Napoprvé to do-
padlo dobře, dospělí se trochu bavili, některé 
děti poslouchaly, jiné si spokojeně hrály (což 
nikomu nevadilo). Po bohoslužbách se v ně-
kterých rodinách s dětmi řešila Večeře Páně. 
Na podzim bychom opět mohli něco podob-
ného podniknout, pokud máte nějaké nápady 
a náměty, dejte vědět. 

Třetí neděli v měsíci u nás kázal Petr Raus, 
jehož slovo mělo dobrý ohlas. Odpolední pro-
gram o evoluci vyzněl pro mnohé rozporupl-
ně, učeně a liberálně. Jen konstatuji, že názo-
ry Petra Rause nejsou oficiálním učením naší 
církve. V základním však máme plnou shodu 
– Pán Bůh určitě stvořil svět. Kdo tomu nevě-
ří, ať Petru volat běží. Kontakt u kazatele. 

Od března začala prezentace našeho sboru  
i sociální síti Facebook. Hledejte pod jménem 
Církev bratrská Frýdek-Místek. Rovněž celý 
web byl aktualizován a doplněn obrázky. Pře-
sto se však objevují drobné nedostatky, které 
stále vychytáváme. Do rodiny internetového 

obrazu našeho sboru přibyly stránky Fusio-
nu: fusionfm.cz (z klávesnice Johnyho Mau-
lera) a stránky English Campu 2011: ecfm.cz 
(z klávesnice Davida Neuwirtha).

Ve středu 9. 3. začalo postní období, mezi 
evangelíky neznámým svátkem Popeleční 
středy. Slavil někdo? 

O týden později začala akce 40 dní s Biblí. 
Doufám, že jste zpravidelnili svůj život s Bib-
lí. A pokud ne, nechť nás tato slova povzbudí.

Setkání sester u Valíčků proběhlo také ke 
spokojenosti, ale neměl jsem tam zvěda.

Tradiční „Jarovolání“ proběhlo v tradič-
ním termínu. V pátek bylo jaro, v sobotu zase 
zima, a poté zase jaro. Výprava se tedy konala 
v zimním prostředí. Všem se na ní moc líbilo, 
náročné cesty byly zdolány a jaro bylo přivolá-
no. Řady místních posílila skupina kolíňáků, 
v čele s manželi Vránovými. 

Ve čtvrtek (24. 3.) bylo setkání besídkářů u 
kazatele. Strávili jsme pěkný a požehnaný čas 
při přemýšlení nad koncepcí besídky. 

Na biblických hodinách se blížíme ke kon-
ci satanského tématu. Od popisně biblické 
démonologie jsme přešli k tématům a nyní 
přecházíme do oblasti, kterou bychom mohli 
nazvat aplikovaná démonologie. Pokud máte 
nějaký námět či myšlenku, napište. 

Ke schůzce se sešel tým Laviny a začal při-
pravovat letní tábor. Stejně tak se ke schůzce 
sešel i tým Kairosu. Ten se nyní sžívá v novém 
složení a s novým vedoucím. 

Staršovstvo už na minulé schůzi kriticky 
zhodnotilo některé návrhy na změny v církvi 
po letošní konferenci. Zejména se nám nelíbí 
institucionalistické tendence (velmi složitý  
a těžkopádný návrh na zřízení oblastí – se-
niorátů) a až přiliš kompromisní teologické 
stanovisko ke sňatkům věřících a nevěřících.  
K oběma návrhům jsme napsali své stanovisko 
– jednak komisi pro ústavu a řád a také tajem-
níkovi studijního odboru. Debata o sňatcích se 
nakonec ukázala jako nezávažnější a církev dě-
lící. Uvidíme, jak dopadne konference. 

Mládež se účastnila akce Houba a vrátila se 
hodně nadšená. Jitka popsala Houbu takto: 
„Jednalo se o akci pro mládeže CB s tématem 
Evangelizace. Čekala nás spousta informací, 
tipů a rad. Co dělat, čeho se vyvarovat, co ome-
zit atd. Na téhle akci se mi líbilo, že tam bylo 
vidět spoustu mladých lidí, kteří jsou zapálení 
pro Boha a kteří v sobě mají spoustu lásky. Bylo 

naprosto úžasně některé z nich poznat. Ale to 
co mě opravdu zasáhlo byly chvály.“ Více na 
webu Kairosu. 

Kazatel a Petr Vítek byli a přednášeli na tra-
dičním školení hlavních vedoucích táborů, 
které pořádala dorostová unie a odbor doros-
tu Církve bratrské.

– Petr Kučera

Ve středu (30. března) ráno se téměř plné 
kino Petra Bezruče stalo svědkem startu zbru-
su nové aktivity našeho sboru – Fusion! 

Koncert byl určen žákům osmých a devá-
tých tříd, kteří se mají stát páteří našeho Fu-
sion sboru ve Frýdku-Místku. „Zarokovali“ 
nám, ale také zatancovali a zahráli divadlo 
členové Fusion sboru z Havířova. Vystoupení 
mělo úspěch od první vteřiny, alespoň podle 
ohlasu publika. Na stránkách www.fusionfm.
cz v odkaze videa se můžete sami podívat, jak 
publikum od samého začátku hecovalo Ha-
vířovské sboristy. Ti si to ovšem zasloužili  
a vytvořili fantastickou atmosféru, ve které 
se úplně ztrácely občasné technické chybič-
ky. Mezi sborem byli zamíchaní také členové 
naší frýdecko-místecké kapely, kteří dostali 
prostor v závěru a jejich kapela doprovázela 
sbor v posledních dvou písních, které záro-
veň vedli naši dva dirigenti, Pavel Adámek  
a Jirka Siuda ml. Na fotky z koncertu se mů-
žete podívat také na našich stránkách ve foto-
galerii. Na samý závěr, když se publikum roz-
cházelo zpět do svých škol, rozdávali sboristé 
pozvánky na odpolední první zkoušku „toho 
našeho“ Fusion sboru. 

Než toto všechno mohlo začít, muselo pár 
lidí pracovat. Veliké poděkování patří dob-
rovolníkům z našeho sboru: Květce a Jožkovi 
Vítkovým, Markétě Vítkové, Jitce Lisníkové, 
Janě Rožkové, Majce Ondřejové a Ondrovi 
Siudovi. Tato parta zařídila, že v 8:15 vstoupil 
do vestibulu kina první žák a 8:30 se poslední 
usadil v sále. A to naprosto organizovaně, bez 

jediného zádrhele. Vteřinu na to zazněly prv-
ní tóny koncertu. 

Odpolední první zkouška v Ú-krytu byla 
velkou neznámou. Uzavíraly se sázky, kolik 
přijde zájemců. Odhady se pohybovaly od 35 
do 55. Nakonec dorazilo 70 mladíků a slečen! 
Hned na začátku jsme narazili s organizová-
ním úvodních her a rozezpívání, ale rychle 
jsme si na situaci zvykli a povedlo se nám ten-
to dav dostat pod kontrolu. Na první zkoušce 
už jsme si zazpívali a kapela zahrála první dva 
hity. Všichni z toho byli nadšeni a rozhodně 
chtějí přijít příští týden zase. Modlete se pro-
sím za tyto mladé lidi i jejich rodiče! Největší 
překážkou většinou bývají právě rodiče, kteří 
mají strach, že křesťané jsou „divní“.

Na hladkém průběhu první zkoušky má 
velký podíl také několik dalších lidí, většinou 
připravujících občerstvení: Eva Siudová, 
Pavča Stýskalová, Monika Adámková, Dája 
Kubátka, Majka Ondřejová, Lea Maulero-
vá… moc se omlouvám, jestli jsem někoho 
zapomněl jmenovat. Speciální díky patří mé 
ženě Lei, která kromě jiných povinností za-
jišťovala celodenní občerstvení a stravu pro 
všechny účinkující a hosty (asi 30 lidí).

Obě akce, koncert i první zkoušku, natáčela 
Česká televize do pořadu o projektu Fusion  
v České republice.

Přes všechny těžkosti a překážky hlavně 
v posledních dnech se start Fusion akti-
vit našeho sboru Církve bratrské podařil.  
Díky Bohu! 

–Petr Mauler
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květen
2011

„O život musíš zápasit s Bohem, 
dřív než lidem poslední sbohem 

dáš…“. Takhle zní část jedné 
křesťanské písně, kterou jsem 

poslouchal. Občas mně napadají 
různé myšlenky, a já jsem se 

začal ptát, na jakém místě mám 
právě teď v životě Boha. Je Bůh 

mým protivníkem a já s ním mám 
zápasit? Je to taková „dobře 

míněná rada“. Ptej se, proč se 
některé věci v tvém životě dějí. Ptej 

se, proč se to stalo a chtěj znát 
na všechno odpověď. Nenechávej 
se vláčet jen tak životem a sám si 
ho veď. Budeš pak svobodný. Asi 

takhle mi radí ďábel. Přijímám 
jeho rady a nechávám se „vést“? 

Nebo je mi to úplně jedno. Když je 
mi fajn, tak díky,  

když je mi zle, tak proč?  
Nebo stojím v blízkosti Boha 

a zápasíme s životem 
„bok po boku“. 

Důvěřuji Mu, i když lecčemu úplně 
nerozumím, ba dokonce to vůbec 

nechápu? Přijímám Jeho rady 
a nechávám se vést? 

Pár myšlenek a pár otazníků  
a jedna správná odpověď. Kéž si 
můžeme říct, nejen, že ji známe, 

ale že ji i žijeme.

– Dalibor Kubátka

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Mimořádné akce

Kontaktní informace

Biblické a modlitební hodiny  úterý od 19:00

  1. 5. Petr Kučera, moderuje Petr Kučera

  8. 5. Petr Kučera, moderuje Daniel Kvasnička

15. 5. Josef Vítek, moderuje Jarek Božoň

22. 5. Petr Kučera, moderuje Tomáš Jurtík 

29. 5. Michal Koudelka, moderuje Petr Kučera (Michal Koudelka je hospodářem sboru 
CB v Poděbradech, jeho manželka pochází z našeho města.)

úterý 10. 5. v 17:30 Lidový dům, přednáška „Dost dobří rodiče aneb minimum  
o pozitivním rodičovství“. Přednášet bude Eva Labusová – citlivá a konzervativní 
redaktorka pořadů Hovory o rodině a Hovory o vztazích (ČRO6).

neděle 15. 5. v 19:00 Večer chval v kostele Jana Křtitele.

středa 18. 5. v 18:00 Setkání sester u Valíčků ve Starém Městě. Tentokrát jsou pozváni  
i další rodinní příslušníci, bude ohník, vaření v kotlíku a hry na zahradě.

středa 25. 5. Ekumenické setkání duchovních Frýdku-Místku a tzv. „laických“ zástupců 
církví u kazatele v bytě. 

sobota 4. 6. Seniorátní setkání staršovstev v Ostravě za účelem vzdělání (přednášet bude 
Tomáš Novotný o Pesachu) a za účelem vzájemného poznání a výměny zkušeností. 

  3. 5. Závěr biblických hodin o Satanovi  

10. 5. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od 
Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou 
paži... Dt. 11:2 (vede Jarek Božoň)

17. 5. Příběh o chudé vdově a její „hlouposti“ (vede Jarek Božoň)

24. 5. Co ze starého zákona platí pro nás a co ne (vede Petr Kučera)

31. 5. Praktické důsledky starého zákona pro křesťanský život – desatero, desáky, oběti, 
čistá a nečistá zvířata atd... (vede Petr Kučera)

  6 .6. V rámci biblické hodiny nás navštíví kazatel Rostislav Staněk, který nám poví 
svůj kreacionistický pohled na stvoření světa. Původním povoláním a vzdělá-
ním je lesník a dodnes je poučeným milovníkem a znalcem přírody. Během své 
kazatelské služby vystudoval bohosloví na ETS a později v USA. Je mu blízká 
reformovaná teologie, učí na evangelikálním teologickém semináři starý zákon. 
Jeho přednáškou chceme vyvážit jednostrannost svědectví Petra Rause o evoluci, 
které v našem sboru zaznělo v březnu.

termíny

úvodem

Kazatel: Petr Kučera, tel.: 774 925 452  Číslo účtu sboru:  2300069113/2010

Ohlédnutí za 
minulým měsícem

V dubnu a začátkem května jsme se setkali na příprav-
ném týmu English Campu. Přípravy se postupně posu-
nují dál. Byť máme strach, že na něco stále zapomínáme, 
všechny přípravy jdou jednodušeji než loni. Asi už víme 
jak na to. Na středních školách začala během dubna 
propagace English Campu především skrze učitele. 
Studentů se zatím moc nehlásí. Jitka začala s osobní pro-
pagací na základních školách. Prosím modleme se za to, 
aby se počet studentů naplnil.

Jiná misijní akce, Fusion, se potýká s opačnými „pro-
blémy“: dětí je stále moc. Petr Mauler odhadoval, že až 
se rozdají přihlášky s logem Církve bratrské, tak dětí ra-
dikálně ubude. Zdá se, že neubylo a pokud ano, tak ma-
ximálně do desíti. Zkoušky Fusionu probíhají v duchu 
nadšení. Na hudebních vedoucích, Pavlovi a Jirkovi, je 
vidět radost z hudby, pohybu i ze služby Bohu. Na prv-
ní koncert, kam byli pozváni rodiče, přišlo asi třicet do-
spělých, ohlas byl velmi kladný. Na každé zkoušce bývá  
i pohoštění. Moc díky všem, kteří doma pečou, připravu-
jí pomazánky či jinak pomáhají. 

Naše město navštívila prof. Munzarová, jedinečná  
a statečná osobnost křesťanské etiky. Přednášku orga-
nizovala Moravskoslezká křesť. akademie. Mluvila o je-
dinečnosti života a problematice jeho vzniku i ukončení. 

V dubnu jsme prožili jedno z tradičních ekumenických 
setkání. Hostitelem byl tentokrát bratr Maňák, místecký 
děkan. Setkání bylo, jako vždy milé, povzbuzující a přá-
telské, doprovázené bohatým pohoštěním. (Bylo bez 
masa, aby i bratrovi adventistovi přišlo k chuti, ten však 
onemocněl :-) Další setkání bude u nás, s účastí laiků.

Předvelikonoční čas v našem sboru byl pro některé 
z nás spojen se zážitkem zkoušek pěveckého sboru  
a následným svátečním vystoupením. Během první-
ho setkání vznikl krásný název vypovídající o pocitech 



Smutnou událostí, která nás všechny za-
skočila, bylo oznámení o smrti sestry Maj-
krákové. Žila tiše ve své domácnosti, skoro 
nevycházela z domu. Bylo u ní vždy milo, 
čisto. Na vše se s živým zájmem v očích vy-
ptávala. Na stole vždy výborný čaj v krásném 
hrníčku a nezbytné křehké sušenky. Prožila 
nesnadný a bohatý život. Narodila se na Vo-
lyni, jako spojařka prošla s československou 
armádou skoro z Buzuluku do Prahy. Ve 
válce se seznámila s manželem, na pomezí 
Ukrajiny, Rumunska a Moldávie, v měs-
tě Černivci. Poté zažila hrůzy války. Zájem  
o válečnictví u ní zůstal až do jejího stáři, 
což mě vždy překvapovalo. Od dětství zna-
la Pána Ježíše a vždy se k němu se zvláštní  
a krásnou jednoduchostí modlila. I na frontě 
vždy vyhledávala společenství probuzenec-
kých křesťanů. K nám se přistěhovala ze se-
verních Čech, po smrti manžela. V Čechách 
byla jejich domácnost vždy otevřená, mimo 
jiné u nich doma často pobýval Josef Dolis-
ta, významná i lehce kontroverzní osobnost 
katolické církve a akademického světa (pro-
fesor religionistiky a zakladatel slavného ča-
sopisu Čtení do krosny, později AD). Zůstali 
korespondenční přátelé až do frýdeckých let. 
Se sestrou Majkrákovou odešla osobnost 
tvořící modlitební zázemí sboru. 

členů – „plavecký sbor“ (pojem se chvíli 
dostal i na sborový web, pak byl pečlivým 
korektorem opraven :-) Zkoušky se konaly 
pod jemným, citlivým, ale i důsledným vede-
ním Esterky Kubátkové. Dokázala nás nad-
chnout, povzbudit, i laskavě oznámit, že zpí-
váme „krásně falešně“. Je skvělé, že ve sboru 
máme i zpěváky, kteří jsou schopni zpívat po-
dle not. Ty hlasy, které tuto možnost neměly, 
prožívaly krušné chvíle. Ale vše úsilí bylo ko-
runováno úspěchem. A na Vánoce (přál bych 
si dříve) nashledanou.

V minulém Rozbřesku chyběla informace, 
že v březnu byl seniorem ostravské oblasti 
CB jednohlasně zvolen přítomnými kazateli 
bratr Karel Fojtík. Volbou jsme předzname-
nali připravovanou změnu řádu CB, totiž že 
seniorem může být i neordinovaný kazatel. 

Biblické hodiny i v dubnu pokračovaly seri-
álem o Satanovi. Některé ohlasy z biblických 
hodin zaznějí (už i zazněly) i v nedělích. Výtah 
ze slavné knihy „Rady zkušeného ďábla“ je na 
sborovém webu ke stažení (zájemcům lze vy-
tisknout.) Další výstupy se objeví na webu. 

Laviňáckou akcí byla účast na slavné bitvě 
Johanka z Arku. Hlavní vedoucí výpravy, On-
dra Siuda zvaný Jezdec, o ní napsal na web:  
Z našeho oddílu Lavina se účastnilo celkem 
8 bojovníků včetně mně. Bitva se odehrávala 
na zřícenině hradu Šostýn. I přes počáteční 
nesnáze s dopravou jsme se vyplazili na místo 
dění, kde jsme mohli dle historického scéná-
ře sehrát bitevní řež. Počasí nám přálo, a tak 
i přes velký vítr (oblíbený u lučištníků) jsme 
se dobojovali zdárného konce. I když naše 
strana (Anglie) prohrála, tak myslím, že nad-
šení a zápal z boje v nás setrvá ještě notnou 
chvíli. Cesta zpět byla ve znamení zimy a úna-
vy, ale díky Bohu jsme se „zdraví“ a živí mohli 
vrátit do našich teplých domovů. Bitvě zdar!

Ani v Kairose se nezahálelo. Na začátku 
měsíce se konala akce na Lubně, která skon-
čila ve Frýdlantě na vynikajícím setkání s Pe-
trem Králem „O závislostech“. Petr je z Apo-
štolské církve a je vedoucím Teen Challenge 
ve Šluknově. Má velké zkušenosti i vzdělání  

v práci s narkomany. Mě osobně uchvátil 
čistotou a evangelijní jednoduchostí svého 
uvažování. Všichni jsme na něčem závislí 
a nyní jde o to, na čem a jak s tím naložíme. 
Jinou akcí Kairosu byla Leťs go party, kdy na 
mládež účastníci pozvali lidi z ulice, což bylo 
skvělé, obdivuhodné, ba následováníhodné.  
Poslední dubnová mládež byla o pomluvách, 
maximálně praktické téma připravené Jitkou.

Radostnými časy pro nás byly Velikonoce. 
Na Velký pátek i na Vzkříšení jsme měli bo-
hoslužby ozvláštněné jinou liturgií a písněmi 
pěveckého sboru. Já sám osobně jsem si Veli-
konoce krásně „užil“. Krásná byla i noční ces-
ta kříže na Štandl. Je to zvláštní a mimořádný 
zážitek nést břemeno kříže na Velký pátek. 

Podle posledních výsledků stoupla sledova-
nost našeho webu, zřejmě i díky odkazu na 
Facebook. Jen pro pořádek, do rodiny webů 
našeho sboru patří: 

www.cbfm.cz – hlavní sborový web
sites.google.com/site/lavinaklub – Lavina
kairosfm.cz – kairosácké stránky
www.ecfm2001.cz – English Camp
www.fusionfm.cz – Fusion stránky
Na Facebooku pak najdete odkazy na starší 

mládež, jednotlivé Kairosy i Fusion. Prostě do 
sítě internetu jsme již definitivně zapadli.

Dvě akce se týkaly modliteb a obě se potý-
kaly s potížemi při propagaci. Klášterní ví-
kend, konající se zcela poslední den dubna, 
nebyl moc dopředu ohlašován a navíc na po-
zvánkách byl označen jako květnový, čímž se 
zmatek zvětšil. Nakonec jsme se ho účastnili 
ve třech. Konal se na chatě v odlehlých čás-
tech nad přehradou Šance. Pobyt byl tradič-
ně výborný. Sestával se z modliteb o samotě 
na četných vrstevnicových cestách Huckuly, 
společného setkání, jídla, opět modliteb a po 
dalším setkání večerní modlitby. Kdy má člo-
věk tolik času na setkání s Bohem? Snad jen 
myslivci na posedu. Na podzim uspořádáme 
další duchovní cvičení. 

V dubnu se konal i modlitební řetězec. 
Oproti podzimnímu, kde byla účast z našeho 
sboru velká, se nás zúčastnilo málo. Snad to 

Na staršovstvu jsme opět mluvili o vizi sbo-
ru. Protože na toto přemýšlení nezbývá mno-
ho času (to bývá úděl věcí podstatných) a zá-
roveň se nedařilo tak dobře uchopit, o co ve 
vizi má jít, setkal jsem se osobně s Lubošem 
Hlavačkou. Ten nad vizemi kriticky přemýš-
lívá a má schopnost v těchto věcech pomoci. 
Vysvětlil mi svou teorii, která mě velmi uspo-
kojila a nasměrovala. Sbor by si měl uvědo-
mit své poslání, potom na základě poslání vy-
tvořit představu, kam chce jít (vize) a potom 
již pracovat na konkrétních cílech. 

Hodně času na staršovstvech zabralo pře-
mýšlení nad blížící se konferencí Církve bra-
trské. Chystají se nejrůznější změny, svátosti 
budou moci „vysluhovat“ i starší sboru, na 
druhou stranu se staršovstvům mají omezit 
pravomoci v oblasti sňatků, propracovávají 
se senioráty, vzniká kolegium seniorů jako 
poradní sbor Rady. Postupně se v řádech kvů-
li jiným státním zákonům rozchází slovenská 
a česká větev. Stálicí na konferencích je finan-
cování církve a přerozdělování společných 
peněz. To vše a další věci jsme diskutovali  
i na setkání neformálního předkonferenční-
ho týmu ve složení Petr Adámek, Jiří Siuda, 
Jarek Božoň, Marek Moškoř. Mnoho práce 
v této věci odvedl Jarek Božoň, který návrhy 
pečlivě pročetl a dobře zpřipomínkoval. 

Ze staršovstva Nekrolog

bylo i tím, že jsme o akci věděli týden dopře-
du. Možná, že se prostě sešel termín se zane-
prázdněnosti. Ani já se akce neúčastnil, byl 
jsem na kurzu dorostu. 

Jiný modlitební řetězec vznikl kolem En-
glish Campu. Přihlásit se do něj můžete na 
google kalendáři. Přihlašovací jméno (email) 
ecfm2010 a heslo MODLITBY. 

27. dubna 2011 zemřel při automobilové 
nehodě David Wilkerson, snad nejznámější 
letniční kazatel, prorok a zakladatel mezi-
národní organizace Teen Challenge, autor 

slavné knihy Dýka a kříž. Opět bude pro nás  
v církví bojující trochu smutněji a jemu,  
v církvi vítězící, mnohem veseleji. 

Poslední neděli v dubnu a první neděli po 
vzkříšení jsme prožili hezký čas s Kubátkový-
mi a jejich Barunkou, která měla požehnání. 
Bohoslužeb se účastnila i širší rodina. Pro 
mě, a věřím že i pro Kubátkovy, to byla udá-
lost všestranně obohacující. 

Měsíc za námi, dlouhý a úrodný měsíc.  
Samému Bohu budiž chvála! 

– Petr Kučera

Poslední místa! 2. 7. –9. 7. Sborová dovolená na Velké Lhotě – info: Mirek Siuda
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Blížící se konec léta mi na srdce položil několik otázek. Co mi letošní prázdniny přinesly? 
Užil jsem si dostatek teplých dnů? Odcestoval jsem na pěknou dovolenou na krásné a vysněné 
místo? Trávil jsem dostatek času s rodinou, na kterou bude přes rok daleko méně času? Moje 
letní prázdniny byly nabité nejrůznějšími zajímavými akcemi: sborová dovolená na začátku 
léta, společná příprava českých a amerických týmů English Campů, English Camp v malebné 
krajině v srdci Beskyd, srpnový koktejlový Kairos s 27 mládežníky, Worship Festival United 
ve Vsetíně a nádhernou (a můžu říct i sladkou) třešničkou na tomto prázdninovém dortu byla 
palačinková párty na zahradě u Viktora. Přemýšlím, jestli jsem ty dva měsíce prázdnin využil 
dostatečně efektivně. Nepromarnil jsem nějaký čas? Neutekla mi nějaká zajímavá akce? … 
Ale kladu si správné otázky? Netočí se to vše nějak moc kolem mě? Nemám přehnaný pocit 
důležitosti a není ta pointa prázdnin úplně někde jinde? Nebo alespoň neměla by být?

Vyrazilo mi dech, když jsem si něco podobného uvědomil při čtení Bible, když jsem se modlil 
nebo trávil čas s Pánem Bohem: „Pane, co mi chceš říct tímto Žalmem a co mě chceš naučit 
tímto veršem?“ „Jak se mám poučit z tohoto starozákonního příběhu?“ „Je něco, co bych 
měl na svém životě změnit?“, „Chceš, abych se v této oblasti rozhodl jinak?“ … Ale točí se 
vše opravdu jen kolem nás? Nemáme přehnaný pocit důležitosti a není opravdová pointa 
někde jinde? Nebo alespoň neměla by být? Neříkám, že jsou tyto otázky špatné nebo že 
bychom je neměli klást, ale ano - hlavní myšlenka je opravdu někde jinde. Bible není o nás. 
Bible a celé Boží Stvoření ukazuje přece na Pána Ježíše – jedině On je tím středem, tou hlavní 
myšlenkou. 

A tak se ptám - když budu příště číst příběh o Mojžíšovi, bude mě zase zajímat, jak se poučit 
z tohoto příběhu nebo si konečně uvědomím, že Pán Ježíš je ten, kdo vyvádí lidi z otroctví? 
Uvědomím si, že Pán Ježíš je tím skutečným Izákem, který bez protestu šel, aby byl obětován? 
Budu vděčný za to, že Pán Ježíš je tím velikonočním Beránkem, pod jehož krví se můžeme 
všichni schovat a být tak zachráněni před jistou smrtí? Budu Pánu Bohu děkovat, že se stal 
tím Noem, který i mi nabídl místo v arše a zachránil mě před utonutím, nebo že se stal Jozuem, 
který mě chce přivést do zaslíbené země? Budu se po přečtení příběhů o Davidovi na Pána 
Ježíše spoléhat jako na toho, kdo se postaví i tomu největšímu obru v mém životě? Nebo budu 
mít stále ten přehnaný pocit důležitosti? Ne, opravdu to není o nás. Tou hlavní myšlenkou 
vždycky byl, je a bude Pán Ježíš Kristus. Jaký je a co pro nás udělal. Z celého srdce si přeji  
a doufám, že přicházející školní rok v mládeži a ve sboru bude opravdu o Něm.

– David Neuwirth

Úvodem

Kdo přelézá ohradu, je zlobič.Z kazatelny:



Léto očima kazatele
Ze začátku června bylo u kazatele doma 

„vyrovnávací“ setkání o evoluci, kdy nás na-
vštívil znalec přírody, lesník a biblista Rosťa 
Staněk, který se o evoluci léta zajímá. Vysvět-
lil nám přehled názorů v současném křesťan-
ském světě, zaměřil se především na ID (tzv. 
Inteligentní Design) a klasický pohled krea-
cionistický. Mě osobně zaujala míra pokory 
přednášejícího. Když jsme chtěli jasně vědět, 
jak tedy svět vznikl (za prvé, za druhé...), 
mimo jiné zaznělo: „Nebyl jsem u toho.“ Celé 
setkání bylo vděčně přijato. 

Lavina se účastnila skvělé akce „Meč krá-
le Davida“, pod Žampachem u Žamberka. 
Nádherné, doslova barevné, setkání doros-
tů CB. Byla to vlastně divadelní hra, kterou 
jsme si všichni společně jeden druhému 
zahráli (tzv. LARP). Atmosféra byla vytvo-
řena imitacemi hradeb Jeruzaléma (kůly  
a provázky), velkými stany, válečným vozem, 
kostýmy, které jsme měli i my. Nádherné 
bylo jeviště zvláště v noci, kdy na hradbách 
plály pochodně a uvnitř ohně. Organizátoři 
(okruh kolem křesťanské skupiny Mellon) 
byli skvělí, krásně sehráli své klíčové role. 
Dětem se na akci líbilo. 

V neděli 12. 6. jsme měli dlouho očekávaný 
křest bratra staršího Petra Maulera, což byl 
zážitek pro nás všechny. Na křtu se objevil  
i možný zárodek další chválící skupinky. 

Zatímco dětem pomalu končil školní rok, 
kazatel odjel na dovolenou. Prostřední dva 
týdny v červnu jsem putoval s batohem na zá-
dech po hřebenech rumunských hor. Tento-
krát jsme vybrali nádherné schované pohoří 
Penteleu a Vrancea. Bylo jiné než obvykle, 
spíše zalesněné a navíc netypicky smrkové 
(tedy umělé kulturní lesy, ovšem často na pra-
hu pralesovitého stádia).  Jako bychom pluli 
v rozlehlém zeleném moři stromů a občas 

vystoupili na odlesněné ostrovy nejvyšších 
vrcholků, odkud bylo vidět jen zvlněné hory, 
hory a hory. I skupina se sešla velmi dobře, 
byli jsme dobrá desetičlenná parta, věkově 
od nejmladších (18 let) po nejstarší, v mém 
věku. Na počátku jsem si splnil přání, dávné 
přání staré více než dvacet let! Navštívil jsem 
místo Focul Viu, kde ze země šlehají plame-
ny – přírodní plynový hořák. Ušlapaná hlína, 
žluté plameny kolem kterých v noci přibývají 
modré plamínky, ve dne neviditelné. Uvaři-
li jsme si na nich večeři i snídani. Nádhera. 
Závěr byl také krásný – pohoří „Koza“ – ma-
lebnost sama: sucho, skalní ostrožny, divoké 
lesy, pastviny na střechách hor, ovce, koliby, 
cestičky, nádherný kaňon se zarostlým tune-
lem po dávné úzkorozchodné trati. No, tady 
končím, nebo se rozepíšu a bylo by po Roz-
břesku. (Výše uvedený odstavec jsem napsal 
na přání redaktora, neb to prý zajímá členy 
sboru.)

V době dovolené kazatele se konalo spor-
tovní odpoledne na Sikovci. I když jsem tam 
nebyl, vím o hezké atmosféře i o dramatic-
kých chvilkách, které ale dobře dopadly. Moc 
díky organizátorům!

Sborová dovolená byla rodinná. Opět na 
starém místě, na Velké Lhotě. To ale umož-
nilo jednoduchou organizaci a klid. Jezdili 
jsme auty na výpravy do vzdálenějšího okolí: 
Súlovské skály, Hranická propast, byl čas na 
sporty, deskové hry a moderní druhy karet-
ních her, pomítli jsme filmy. Biblický pro-
gram byl prostý, probírali jsme Nehemiáše. 
Ráno jsme si probíranou kapitolu „načetli“  
a večer jsme o ní povídali. 

English Camp následoval týden po konci 
sborové dovolené. Oproti loňskému roku 
se ho účastnilo více hostů, i když některých 
dosti vzdálených (Kladno!). Většina ale byla  

z okolí Frýdku. Atmosféra byla výborná, tým 
„klapal“ hladce pod vedení Davyho, ameri-
čani byli skvělí, uvaděči programu (Michal 
a Jitka) byli nadchávající, doprovodná sku-
pinka skromná – tříčlenná, ale ještě lepší než 
loni. Účastníci byli rovněž nadšení, nechtělo 
se nám končit, začali jsme se těšit na příští 
EC2012. Evangelizační programy byly bez 
evangelizačních příkras, o Bohu jsme s lidmi 
mluvili dosti často osobně, na skupinkách  
i při večerních programech. Jediným stínem 
byl nečekaný storno poplatek, který sice Da-
vid snížil umným vyjednáváním, ale i tak je 
nepříjemný. 

Po campu následovala americká neděle  
s českoamerickými bohoslužbami a kázáním 
Rev. Eric Swansona, kde jsme mohli kousek 
atmosféry zažít.

Na Fusion campu, který nebyl přímo 
našim sborem pořádaný jsem nebyl, ale  
z doslechu vím, že byl skvělý, strukturou po-
dobný englishcampu, plný emocí a hudby, 
která sama o sobě city rozdmýchává. Je pro 
mě velkou radostí, že právě na této, pro naše 
frýdecké vedoucí Fusionu trochu nečekané 
akci, několik účastnic přijalo rozhodnutí žít 
s Kristem. Po campu vznikla nová skupinka 
pro ty, co se rozhodli žít křesťanský život s ro-
mantickým názvem „waking up“ (v překladu 
probouzení). 

Na konci prázdnin se u kazatele doma ko-
nalo setkání o hudbě a chválení v našem 
sboru. Na setkání nebyl žel nikdo z hudeb-
níků (Kubátkovy, kteří s účastí pevně počí-
tali stihla nepříjemná choroba.) Mluvili jsme  
o kancionálech – o tom, zdali jsou zbytečné či 
ne. Kakncionály zůstanou jistě v našem sbo-
ru zachovány, některé písně z nich budeme 
zpívat při kytaře. Mluvili jsme o stylu našeho 
zpěvu, který se zdá, zejména Petrovi Maule-
rovi a Jarkovi Božoňovi smutný. Do pozdní-
ho večera jsme povídali s Jarkem, posledním 
účastníkem setkání. Nakonec jsem si uvědo-

mil, že lidé vyrůstající v Církvi bratrské byli 
vychováváni k jisté zdrženlivosti v emocích 
a možná tato výchova dodnes v mnohých  
z nás, včetně mě, zůstává. Můžeme o této mé 
myšlence diskutovat dál. Každopádně slovo 
o tom, že „radost je tradičně v CB nedoce-
něná vlastnost“ je hodná ve vztahu ke zpěvu  
k zamyšlení. 

O prázdninách se mělo konat dvoudenní 
staršovstvo, které jsme nakonec zúžili na od-
polední. I tak bylo dobré užitečné. Jedním ze 
závěrů je jednoduchá definice poslání sbo-
ru: „Být solí a světlem tomuto městu.“  

Během června a prázdnin žil i seniorát. Jed-
nak jsme měli hezké seniorátní setkání první 
červnovou neděli, kde jsme se setkali jako 
starší a kazatelé sborů bývalého ostravského 
sboru. Proběhla burza nápadů a informací,  
o hlavní program se postaral přednáškou  
Tomáš Novotný. Rovněž jsme mluvili o tom, 
co se seniorem, kterým nemůže být podle 
řádu CB Karel Fojtík, neb není ordinovaným 
kazatelem. (Očekávali jsme, že toto ustano-
vení konference zruší, ale nestalo se tak, spí-
še z administrativních důvodů.) Mezi kaza-
teli máme shodu, že Karla pověříme řízením 
seniorátu i když oficiálně seniorem nebude. 
Na konferenci podáme pozměňující návrh. 
Je to takový seriál na pokračování.  

O prázdninách jsme rovněž hledali mož-
nosti jiného místa ke scházení. Ve chvíli 
kdy píši tyto řádky zřejmě padá naděje se-
tkávání v Seliku. Objevují se i další možnosti 
pronájmu či ke koupi. Na příští staršovstvo je 
pozván Karel Fojtík, znalec poměrů v církvi 
ve vztahu ke stavbám modliteben. 

Během prázdnin uzrála spousta nápadů, 
třeba změny v Kairose – „Káčko“ bude ve 
čtvrtek. A tak dále. Ano, prázdniny se staly 
pařeništěm, kde uzrálo i to, co jsme nečekali. 
Tak kéž budeme solí a světlem tomuto městu 
a světu. Modleme se, modlitba je teplomě-
rem naší touhy. 



English CampC
Vzhledem k tomu, že English Camp 2011 

byl již mým pátým kempem a třetím, kdy 
jsem byla členkou týmu, myslím, že se můj 
pohled na celou věc značně liší od lidí, kteří 
na kemp přijeli třeba poprvé, nebo těch, kteří 
si přijeli „pouze“ zlepšit angličtinu. 

Už dávno pro mne English Campy nezna-
menají jenom příležitost seznámit se s Ame-
ričany a užít si různé hry, sporty a tanečky, byť 
je to velmi příjemná zábava :-). Naší hlavní 
povinností v průběhu celé akce musí být při-
vádění mladých lidí k Bohu a reprezentování 
Ježíše, ze kterého by mělo vycházet všechno, 
co děláme. Bůh musí vším, komu sloužíme 
a pro koho žijeme. Jedině tak je naše práce 
efektivní a může se naplnit pravý záměr En-
glish Campů. 

Za celý pobyt jsem taky hodně vděčná pro-
to, že to byla i pro mě příležitost intenziv-
ně prohlubovat svůj vztah s Bohem a růst  
v Kristu. Uvědomila jsem si, že na Něm mu-
sím být absolutně závislá a čerpat sílu a in-
spiraci pouze z Něj, abych mohla plnit Jeho 
vůli. Tohle vyžadovalo nespouštět Krista  
z očí, časté ztišení a modlitby. Jsem si jistá, že 
mě za ten týden Bůh mnoho naučil a měnil 
mé srdce a charakter.

Musím taky říct, že si velmi vážím všech 
členů českého i amerického týmu a jejich 
nadšení a zapálení pro službu. Byli jsme si 
navzájem velkou oporou a povzbuzením  
a myslím, že jsme tento rok odvedli opravdu 
dobrou práci.

Také pro mě bylo úžasné vidět některé lidi, 
jak se zájmem naslouchají například večer-
ním biblickým příběhům nebo vedou s ně-
kým zajímavé rozhovory o Bohu. Velice silné 
pro mě například bylo, když jsem se předpo-
slední večer během labyrintu mohla modlit  

s jednou dívkou, která se následně rozhodla, 
že začne důvěřovat Bohu. 

Sloužit na English Campu považuji přede-
vším za privilegium a zároveň za zodpověd-
nost dobře plnit funkci, do které jsem byla 
povolaná. Jsem si také jistá, že i když je celá 
akce už dávno za námi, je naší povinností 
nepřestávat se modlit a bojovat za srdce lidí, 
kteří se jí zúčastnili.

– Natalie Cimalová 
(český přípravný tým, 19 let)

English Camp je pro všechny účastníky  
vždy skvělá příležitost poznat nové lidi,  
navázat a prohloubit přátelství a dozvědět  
se o Pánu Ježíši. 

Kemp ale trvá pouhý týden a bylo by ško-
da po zbytek roku jen sedět a čekat na další 
úžasný a výjimečný týden o příštích letních 

Dům sv. Josefa na Grúni
16.–23. července 20011 I když jsou letošní prázdniny pro mě prav-

děpodobně poslední, pořád mám toto období 
spojené s novinkami, změnami a novým za-
čátkem. Nový školní rok přinese i do Kairosu 
řadu novinek, změn a nový začátek. Jednou  
z výrazných změn bude přesun schůzek mlá-
deže z pátku na čtvrtek. Změnám se nevyhne 
ani program Kairosu. Témata na programech 
se budou dynamičtěji přizpůsobovat potře-
bám mládežníků (např. vztahy a chození, 
služba, integrita, čistota, …) a forma mláde-
ží bude různorodá v závislosti na aktuálních 
trendech a zájmech mladých lidí (divadlo, pár-
ty, čajovny, …). Každý první čtvrtek v měsíci 
bychom s Jituškou chtěli v Kairose uspořádat 
párty pro naše nevěřící kamarády a poslední 
čtvrtky v měsíci bychom pod vedením Jiřího  
a Pavla rádi věnovali společným akcím s ka-
marády z Fusionu (např. divadelní Kairos, 
nacvičování scének na biblické příběhy…). 
Zbylé čtvrtky v měsíci budou věnovány té-
matům, které nás mládežníky přivedou blí-
že k Pánu Ježíši, ukážou nám, jak být Jeho 
opravdovými následovníky a naučí nás se 
na Něj ještě více spoléhat. Prostor dostanou 
zajímaví hosté a určitě nebudou chybět spo-
lečné akce s jinými mládežemi. Nový školní 
rok přinese i nový Kairos – co se ale nemění  
a na co se budeme v mládeži i dále spoléhat 
je, že „Pán je věrný, on nás posílí a ochrání od 
zlého.“                                          – David Neuwirth

Kairos v novém

Na English Campu se mi moc líbila hlavně 
ta precizní orgranizovanost, která byla všu-
dypřítomná. Dalo by se říct, že vše pracova-
lo jako hodinky. Také pobývat v tak krásné 
přírodě a přitom mít za domem hřiště, to 
smekám klobouk – dát si takovou práci najít 
takové skvělé místo. Také mě překvapila ve-
čerka, na všech táborech, kde jsem kdy byl, 
byla večerka nejpozději ve 22 h, tady byla však  
o půlnoci. Ale asi nejlepší z celého kempu byl 
kolektiv američanů, kteří byli milí, vstřícní  
a ochotní se s námi podělit o své zážitky ze ži-
vota, samozřejmě v angličtině, takže o skvělé 
procvičení angličtiny nebyla nouze. Líbila se 
mi i náboženská témata, i když nejsem přímo 
věřící, takže bylo nad čím přemýšlet. Byla to 
skvělá zkušenost a určitě bych jel znovu.

– Zdeněk Ramík
(student, 16 let)

prázdninách. Po kempu tedy probíhá něko-
lik pokempových (follow-upových) aktivit  
a i během školního roku bude v mládeži do-
statek prostoru navázat na skvělou atmosfé-
ru kempu, při které se můžeme se studenty 
dále poznávat a hlavně se s nimi sdílet o na-
šem vztahu s Pánem Ježíšem Kristem.

Během prázdnin již proběhlo několik fol-
low upů – některé byly pro malou účast zru-
šeny, některé měly naopak obrovský a možná 
až nečekaný úspěch. Fotky ze společného 
Follow Upu English Campu a Fusion Cam-
pu si můžete prohlédnout na mládežnickém 
webu (http://kairosfm.cz). Jednalo se o letní 
mládež ve středisku volného času s názvem 
Collision Cocktail Kairos. Hráli jsme crazy 
games (potrhlé hry), zpívali camp songy 
(kempové anglické písničky) a zamysleli se 
nad vzorovým přátelstvím Davida a Jónata-
na. Atmosféra byla úžasná, mléčné koktejly 
vyráběné podle fantazie zúčastněných se 
pily po litrech, povídali jsme si o nejrůzněj-
ších tématech a hlavně spolu trávili skvělý 
čas. Doufám (a věřím), že akce podobné 
svým obsahem i úžasným počtem dvaceti-
sedmi účastníků budou v Kairose následovat  
i v průběhu přicházejícího školního roku.

– David Neuwirth



Tábor dorostuSborová dovolená

Pohled z táborové kuchyně
„Honem mami, už se vracejí, musíme rychle 
ohřát tu polévku!” 
„Už jsme tadyyyy, máme děsný hlad!” 
„Copak jste dělali?” 
„Ále, dobývali jsme Jeruzalém, 
Konstantinopol, prostě normálka”.
„Jéje, Balů, proč vypadáš jak Žizka?“ 
„To nic, Bořek mě přetáh´ přes oko mečem”

Tak takhle nějak jsem vnímala tábor já 
coby kuchařka, která není na hrách, ale vše 
si vyslechne od pravých křižáků po boji –  
a jak víme, po bitvě je každý... 

Takže co vím jistě je, že všichni bojovali 
ze všech sil, byli ochotni bitvě obětovat vše 
včetně svého zdraví, a hlavně nebyl nikdo, 
kdo by litoval, že na tak skvělou akci jel.

Tábor Laviny byl minimalistický: odehrál se 
na malém krásném plácku a byl počtem dní 
jedním z nejkratších táborů v dějinách La-
viny. Na tábor jelo osm dětí, z nichž tři byly  
o tolik starší, že pomáhaly vést program. Ze 
starších vedoucích byl přítomen jen Hlavas 
(Petr Vítek) a Zababa (Petr Kučera). O naše 
hladové krky se starala Margarita (Marké-
ta Vítková) a její maminka Alena. Tábor se 
odehrával u srubu Meleček, nedaleko Hrad-
ce nad Moravicí. Místo to bylo velmi hez-
ké, schované, se spoustou nádherných luk  
v okolí a s krásným čistým potokem. Náplní 
tábora byly křižácké války, takže jsme pu-
tovali z Evropy do Jeruzaléma, který jsme 
nakonec osvobodili. Náplní biblického 
programu bylo evangelium převyprávěné 
pomocí příběhu tří bratří z doby první kři-
žácké výpravy na cestě do Jeruzaléma. Celý 
tábor se vydařil, dětem se moc líbil. Zranění 
byla tak malá, že zdravotník obvykle vystačil  
s „placebem“. 

Velká Lhota
2.–9. července 20011

srub Meleček u Hradce nad Moravicí
8.–16. srpna 20011

Letošní sborová dovolená byla pozname-
nána ne vždy příliš teplým počasím a nižší 
účastí. Přesto jsme ale prožili v počtu zhruba 
patnácti lidí krásný týden plný neopakovatel-
ných okamžiků.

Jedním z velmi hezkých překvapení dovole-
né bylo to, že i na známých místech je stále 
co objevovat. Letos jsme například objevili 
skvělou valašskou kuchyni v hospůdce San-
tov anebo plantáže lestních jahod na kopci 
nad modlitebnou. 

Podnikli jsme také dva velmi pěkné výle-
ty do vzdálenějšího okolí. Absolvovali jsme 
cestu na Slovensko, do turisty zatím stále ne 
příliš objevených Súlovských skal. Procház-
ka skalnatými rozsedlinami a výhledy ze skal 
do okolí byly nádherné. Vzhledem k množství 
listnatých stromů bude toto místo velmi pěk-
né na podzim. Na zpáteční cestě v hustém 
dešti jen pár minut před námi havaroval ta-
hač a jeho návěs zablokoval cestu v celé šíři. 
Díky Bohu jsme byli jedni z mála, kterým se 
podařilo náklaďák ještě objet a vyhnuli jsme 
se tak dlouhému čekání v koloně. 

Dalším místem, kam jsme se vypravili na 
výlet, byly Zbrašovské aragonitové jeskyně  
v Teplicích nad Bečvou. Zde nás zaujala 
mimo jiné skutečnost, že v nižších patrech 
jeskyní se nachází životu nebezpečný oxid 
uhličitý, a proto je nutné pomocí senzorů 
neustále kontrolovat, jestli nehrozí nebez-
pečí. Plyn je totiž bez zápachu a člověk si 
jeho přítomnost neuvědomí. Jak příhodný 
je tento příklad pro náš duchovní život: bez 
Ducha svatého bychom také často nevěděli, 
že se nacházíme ve smrtelném nebezpečí ší-
řícího se hříchu. Podívali jsme se také dolů  
k neprobádaným hlubinám Hranické pro-
pasti a na přilehlém poli zahráli frisbee. Vý-
let jsme zakončili v aquaparku ve Valašském 
Meziříčí, takže i na koupání došlo.

Děti si zase velmi užily výletu do Gibon 
parku plného atrakcí v Rožnově pod Rad-

hoštěm. Trampolíny, průlezky a další atrakce 
uchvátily ale nejen děti. Kryštof jistě dodnes 
vzpomíná na trenažér rozzuřeného býka. 
Nová atrakce přibyla ale také přímo v místě 
našeho ubytování – nad potokem se letos 
děti vyřádily na vodní houpačce.

Velmi se nám osvědčil model polopen-
ze, kdy jsme se společně scházeli u snídaně  
a večeře. Přes den pak bylo více času. Kaž-
dý večer jsme si pochutnávali na pokrmech 
připravených na nově zakoupeném sboro-
vém grilu profesionálních parametrů. Jídlo 
připravené na ohni, v kouři a žáru bylo vždy 
velmi chutné a přispívalo k výborné letní at-
mosféře. Každý se zapojil a my mohli opět 
okusit nové vynikající recepty a kulinářské 
postupy. Ještě teď naše chuťové pohárky vrní 
blahem při vzpomínce na opékané ryby, do-
mácí hamburgery, uzená kuřata, zeleninové 
zaláty a další pokrmy. Zajímavostí letošní 
gastronomie byly zelené fazolky, které se 
našemu kazateli podařilo pořídit za cenu 
blízkou dobrého steaku. Při výběru suroviny 
si totiž nepovšiml malého štítku: dovezeno  
z Keni. Byly vynikající.

Večery jsme trávili přemýšlením nad kapi-
tolami z knihy Nehemjáš. Při čtení jsme si 
mimo jiné silně uvědomili, že skutky víry čas-
to předchází vnitřní zaujetí pro danou situaci 
a sdílení své vize s druhými. Kdyby si Nehem-
jáš nechal svou starost o Jeruzalém sám pro 
sebe, jen stěží by došlo k obnově hradeb. 

Prostor byl jako vždy i pro různé společné  
a společenské hry, hodně jsme se nasmáli ze-
jména při pantomimických kreacích. Viděli 
jsme také dva inspirativní filmy, po nichž ná-
sledovaly dobré a zajímavé diskuse.

Ať už na výletě, procházkou po okolí či čet-
bou knihy – věřím, že každý si na sborové do-
volené našel způsob, jak dobře odpočinout  
a načerpat sil do nadcházejících dní. 

– Marek Moškoř

modlitby
• za sbor a jeho poslání: „Být solí a světem tomuto městu“ • za nové prostory pro náš sbor • 
za službu Fusion • za mládež  • za dorost - Lavinu a její nový start (hledá se další vedoucí  a 15 
dětí!) • za rozjezd besídky, za nové učitele, kteří začínají, za pravidelnost dětí • za starší členy 
sboru, kteří nemohou přicházet na bohoslužby • za kazatele a staršovstvo 

Prosíme, modlete se...



Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Mimořádné akce

Kairos  čtvrtek od 18:00

Dlouhodobé termíny

Kontaktní informace

Lavina 
Každý pátek od 16:00 ve středisku volného 
času, dřevárenské hry a příběhy z Bible.  
Informace: Petr Vítek

Starší mládež

  4. 9. Luboš Hlavačka – vede Petr Vítek

11. 9. Káže a moderuje Petr Kučera – Večeře Páně, slovíčko pro děti: Markéta Vítková

18. 9. Káže Petr Kučera; moderuje Jiří Siuda, slovíčko pro děti: Pavel Adámek

25. 9. Káže Petr Kučera, moderuje se slovíčkem pro děti Mirek Siuda

ČT 8. 9.  v 17.00 setkání staršovstva s hostem Karlem Fojtíkem

PÁ 9. 9. v 19.00 setkání pracovníků besídek u kazatele

10.-11. 9. Jan Session od 16.00 farní zahrada a  kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

ÚT 13. 9. v 9.00 seniorátní setkání pracovníků 
spojené s volbou seniora v modlitebně CB v Ostravě

NE 18. 9. v 19.00 se koná „Večer chval“ v kostele farním Jana Křtitele ve Frýdku

ST 21. 9. v 17.00  ve Starém Městě u Valíčků se konaná „Sese“ - Setkání sester. 

1. 9. Collision Pancakes Kairos

8. 9. Vykročení

15. 9. Spolupráce

22. 9. Host: Chvály a uctívání

29. 9. KFC: Proklatě dobrý večer – společně s Fusionem

Setkání starší mládeže bude 28. září  
Čeká nás podzimní výlet na hory. 
Informace: Daniel Kvasnička

termíny

Kazatel: Petr Kučera, tel.: 774 925 452  Číslo účtu sboru:  2300069113/2010

Sobota 12. 11. – Seniorátní setkání pracovníků s Davidem Javornickým, který bude mít slovo 
povzbuzení na základě výkladu starozákonního textu. 

David Javornický (syn Pavla Javornického) byl kazatelem v Opavě, později se stal ředitelem 
ETS a „vlajkovým“ učitelem Starého zákona. Po rodinné krizi pracuje jako školitel etiky, jako 
kazatel. Patří mezi nejlepší vykladače Starého zákona jaké kdy naše církev měla. 
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říjen
2011

Začnou ve středu 12. 10. 2011 v 19.00. Po zvážení mezi dvěma protichůdnými návrhy – 
„základy víry“ anebo „Zjevení Janovo“ jsme se na staršovstvu rozhodli pro Zjevení Janovo. 
Vedlo nás k tomu i slovo Jarka Božoně na předchozí schůzi, kdy citoval epištolu k Židům 6,1:  
Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se  
k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha. 

Zjevení Janovo vždy mluvívalo do situace církve v jakékoliv době. Poslední doby nám začí-
nají opět vonět apokalypsou. Nechuť vůči křesťanským hodnotám v Evropě roste. Politická 
korektnost úspěšně zabíjí každý smysluplný názor, lidé se bojí střetnutí civilizací. Ekonomic-
ký krach způsobený naší zpohodlnělostí je na spadnutí. Co na to Písmo? Kniha Zjevení dává 
nečekané odpovědi, které neznám a na které se těším. Podává Boží výklad dějin. 

Chceme, aby naše přemýšlení nebylo jen monologem kazatele. Je naším přáním abychom se 
všichni – nejen kazatel – na biblickou hodinu připravovali, aby náš rozhovor byl plodný. 

O prázdninách 27. 7. zemřel významný evangelikální kazatel a teolog John R. W. Stott. Zemřel 
v požehnaném věku 90 let, za čtení druhé Timoteovi a poslechu Handelova Mesiáše v domě pro 
anglikánské pastory. Jeho úmrtí jsem připomínal va webu i při bohoslužbách, ale dovoluji si ho 
vzpomenout i na stránkách Rozbřesku. Jedná se totiž osobnost, která na dálku velmi ovlivnila 
naši církev v požehnané kombinaci kvalitního vzdělání a praktické misie. 

Ohlédnutí za Johnem Stottem

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Mimořádné akce

Kairos  čtvrtek od 17:00

Kontaktní informace

Biblické hodiny

Lavina 
Každý pátek od 16:00 ve středisku volného 
času, dřevárenské hry a příběhy z Bible.  
Informace: Petr Vítek

2. 10. Káže Petr Polach; moderuje Jarek Božoň; slovíčko pro děti Pavel Adámek

9. 10. Káže Petr Kučera; moderuje a slovíčko pro děti má Marek Moškoř

16. 10. Káže Petr Kučera; moderuje Petr Mauler; slovíčko pro děti Ondřej Siuda

23. 10. Káže Petr Kučera; moderuje Mirek Siuda; slovíčko pro děti Josef Vítek 

30. 10. Káže Josef Vítek nebo Tomáš Jurtík; moderuje Petr Kučera; slovíčko pro děti má 
Pavlína Polohová

  NE 9. 10. v 18.00 u kazatele – modlitební schůze staršovstva a sboru. 
Na modlitební setkání je zván každý

NE 16. 10. v 19.00 se koná „Večer chval“ v Ú-krytu

 ST 11. 10. v 17.00  ve Starém Městě u Valíčků se konaná „Sese“ – Setkání sester. 

NE 23. 10. společné sborové odpoledne v Nižních Lhotách, ohlédnutí se za prázdninami. 
Po bohoslužbách se přesuneme do Nižních Lhot, kde poobědváme, popovídáme 
a vyjdme na procházku kolem vody. 

   6. 10. Párty: Lentilky vs. Skittles 

13. 10. Host: Služba

20. 10. KFC: Obzvláště vypečený večer

termíny

Kazatel: Petr Kučera, tel.: 774 925 452  Číslo účtu sboru:  2300069113/2010

Pravda je, že existují takové věci 
jako křesťanské slzy, a jen velmi 
málokdo z nás je kdy prolévá.
– John Stott, 1978

Musíme dovolit Božímu slovu, aby nás konfrontovalo, narušilo naši 
bezpečnost, podkopalo naši spokojenost a převrátilo naše vzorce 
myšlení a chování. – John Stott

Patřil k vůdčím osobnostem evangelikálního 
„křídla“ anglikánské církve, byl znalec a milovník 
Božího slova, milovník ptáků, mládeže a misie. 
Nikdy se nedal se na akademickou dráhu, byť 
mu byla nabízena. Věděl, že život církve je 
především ve sborech. Od roku 1945 do roku 

1975 byl kazatelem v Chrámě všech svatých v Londýně, byl osobním kaplanem britské královny. 
V době důchodu půl roku kázával v chrámu a další půlrok přednášíval na konferencích kazatelů 
a mládeže. Spojoval kvalitní biblické myšlení s praktickým životem církve zaměřeným na misii. 
Ne nadarmo patřil k osobním přátelům Billyho Grahama. S úsměvem na rtech býval nazýván 
„papežem“ evangelikálů, které ovlivnil jako málo kdo, ba podle některých dal evangelikálnímu 
proudu identitu. Byl redaktorem Lausánnského závazku, který spojuje probuzenecký proud. 
Několikrát navštívil i Českou republiku (poprvé dokonce 
v roce 1980!) a přednášel na konferenci Církve bratrské, 
evangelikální konferenci, IFFES na Slovensku, kde jeho 
slovům rád naslouchal i autor těchto řádků. Napsal kolem 
čtyřiceti knih, z nichž vybírám ty pro mě nejznámější: 
Kristův kříž; Portrét kazatele, Homosexuální partnerství; 
Výklad kázání na hoře; Výklad Galatským; Výklad Skutků 
apoštolských. John Stott patřil mezi menšinu svobodných 
kazatelů. Během letošního roku je to po úmrtí Davida 
Wilkersona druhá významná osobnost probuzeneckého 
hnutí, kterou si Pán Bůh vzal k sobě. Sláva Bohu za tak 
výborné muže.               – Petr Kučera



Měsíc září očima kazatele

Ze staršovstva

Klasický církevní rok začíná někdy na kon-
ci podzimu a na začátku zimy první adventní 
nedělí. Pravoslavný církevní rok začíná na 
konci sklizně – 1. září. Je to dobré a případ-
né datum, protože i ve sboru během září vše 
ožívá. To je vidět na uplynulém měsíci. Vez-
měme to po pořádku: 

O prázdninách jsme se obávali, že Lavině 
v našem sboru odzvonilo. Citelně chyběl ak-
tivní věřící vedoucí, byla obava, zdali přijdou 
další děti. V září se začalo vyjasňovat. Do La-
viny začal přicházet Matin Kubart a chtěl by 
zde sloužit. V rámci akce „ahoj prázdniny“ 
jsme uspořádali nábor, který se podařil a do 
Laviny nyní chodí ten nejoptimálnější počet: 
15 dětí. Lavina se stala čistým misijním 
klubem, jediným zástupcem našeho sboru  
z řad dětí je v Lavině Ondra Dvorský. 

Po prázdninách se rozjel Fusion. Po krát-
kých smělých nadějích na změnu místa schá-
zení se bude odehrávat opět v Ú-krytu. Počet 
dětí už není takový jako před prázdninami, 
ustálil se kolem čtyřiceti. Zmenšení počtu je 
jen k dobrému, protože dav sta dětí je nesnad-
no „kočírovatelný“. Holky z Fusionu začaly 
přicházet do našeho společenství a přinesly  
k nám potřebný nový vítr, provětrávající naše 
letité navyklosti, což je moc dobře. 

Kairos začal rovněž v novém, přesunul se 
na čtvrtek, pod pevným vedením duchovního 
manažera Davyho. Počet kairosáků vzrostl, 
hodně tím, že na Kairos začali chodit lidé  
z Fusionu a jiní se zaktivizovali. Ještě zbývá 
rozjet skupinky – buňky. Ke změně dochá-
zí i v názvu Kairosu. K nelibosti Davyho 
se ujímá pojmenování „Káčko“, což kdysi 
napadlo Ondru Siudu. Uvidíme, jak „boj“  
o názvy dopadne. Objevují se také problémy 
s pojmenováním programů. Poslední čtvr-
tek v měsíci byl naplánován tzv. „proklatě  

dobrý večer“, jsem docela rád, že právě tento 
termín byl změněn. 

O práci s mládeží v našem sboru byla svo-
lána „ideová konference“ u kazatele doma, 
která dourovnala nejrůznější představy  
a rozdílnosti pohledů jednotlivých vedou-
cích. Uzavřeli jsme setkání modlitbami za 
mladé v našem sboru a za misijní působení 
mezi mladšími ročníky. 

Besídkáři se také sešli u kazatele v bytě.  
Rozmysleli jsme si, co dále probírat v besíd-
ce a jak rozdělit děti. Stále se pojede na dvě 
„třídy“, na zkoušku jsme změnili rozvržení 
dětí. To trochu překvapilo rodiče. Uvidíme, 
jak se pokus osvědčí. 

Na zářijové staršovstvo byl pozván Karel 
Fojtík, bývalý tajemník církve a znalec prů-
běhu církevních staveb a jejich financování. 
Když se seznámil s růzností názorů na věc 
ve staršovstvu, byl zaražen a doporučil nám 
modlit se za jednotu sboru v této věci, bez níž 
nikdy žádná stavba nevyrostla. Tak se prosím 
za tuto jednotu modleme. Jinak jsme byli po-
učeni, že všechny sbory šly do stavby s polo-
vinou celkové částky (naspořené a napůjčo-
vané) a na druhou polovinu sháněly peníze 
během stavby. Ty se vždy na našly a takříkajíc 
zázračně posbíraly. Tak tedy modleme se za 
modlitebnu i dostatečnou víru.

V září se konal též večer chval, který byl pod 
patronací skupiny Hrozen a velmi se vydařil. 

V minulém Rozbřesku jsem psal o seriálu 
„hledání seniora“. Hledání vstoupilo do dal-
šího dějství. Na setkání seniorátu za přítom-
nosti tajemníka CB, bratra Petra Grulicha, 
byl místními kazateli zvolen za seniora Petr 
Kučera. Ten však svoje potvrzení podmínil 
souhlasem starších sboru ve Frýdku-Místku. 
Takže snad v dalším rozbřesku se dočtete, jak 
vše dopadlo. 

2. 6. 2011 • Toto staršovstvo bylo výjezd-
ní. Začali jsme ve Starém městě, kde jsme  
u Valíčků navštívili Monikou Valíčkovou, 
která se chtěla nechat pokřtít. Monika byla ve 
víře vedena maminkou a s tou také hovořila  
o významu křtu. Potom dospěla k rozhodnu-
tí se nechat pokřtít a připojit se k členství ve 
sboru CB ve Frýdku-Místku. Chce tím vyznat 
před lidmi že je věřící. Křest proběhl pokro-
pením na první neděli v červnu. • K dalšímu 
rozhovoru jsme se přemístili do Havířova-
Bludovic, kde jsme měli domluvenou schůz-
ku s bratrem Milanem Polohou. Bratr Milan 
nám stručně pověděl svůj životní příběh. 
Prošel několika sbory CB a BJB. Jeho život 
byl velmi pestrý a měl v něm mnoho bolesti 
i mnoho zkušeností s Pánem Bohem. Přes 
všechna utrpení a překážky si zachoval víru. 
Staršovstvo rozhodlo o přijetí bratra Milana 
Polohy za člena sboru CB F-M • Staršovstvo 
rozhodlo že zakoupíme dalších 10 hrníčků, 
které se předávají u příležitosti kulatých na-
rozenin členů sboru.

27. 8. 2011 • Úvodem jsme četli text z 2. 
Moj. 34, 10-26 a hovořili jsme o desátcích. • 
Kladně byla hodnocena sborová dovolená na 

Velké Lhotě, i když nás bylo méně, než v mi-
nulém roce. • English Campu se zúčastnilo 
celkem 40 účastníků. Projednali jsme vzniklý 
storno poplatek v Domě sv. Josefa, kde byli 
ubytováni účastníci EC 2011. Staršovstvo 
rozhodlo o tom, že nedoplatek bude zapla-
cen z rozpočtu na provoz Kairosu v tomto 
a příštím roce. • Někteří lidé z Fusionu se 
účastnili celorepublikového Fusion Campu. 
Šest mladých lidí z Fusionu F-M odevzdalo 
svůj život Kristu. Vznikla tak nová skupinka 
čerstvě věřících lidí. • Tábor dorostu proběhl 
v komorní sestavě a bylo na něm dětem zvěs-
továno evangelium. • V hodnocení prázdni-
nových bohoslužeb připomněl Jarek Božoň 
že by se za kazatelnou mohli více objevovat 
bratři z našeho sboru, lépe se pak vyprofilují 
kandidáti do nového staršovstva. • Mluvili 
jsme o mládeži – Kairosu. Některým se zdá 
že je mládež odtržena od dění ve sboru a rádi 
bychom, aby se to změnilo. • Kazatel nás in-
formoval o probíhající přípravě na křest Jitky 
Lisníkové a o tom, že o křest požádal také 
Kamil Ryba. • Navštívili jsme prostory Círk-
ve živého Boha ve Frýdku-Místku, která nám 
nabídla možnost pronájmu.

Modlitby
• za sbor a jeho poslání: „Být solí a světem tomuto městu“ • za nové prostory pro náš sbor 
a za sjednocení v otázce nové modlitebny • za službu Fusion a její další start • za práci 
Ú-krytu • za mládež a jejího nového vedoucího Davida Neuwirtha • za dorost – Lavinu a za 
její mladé nevěřící pomocníky vedoucích • za rozjezd besídky, za nové učitele, kteří začínají, 
za pravidelnost dětí • za starší členy sboru, kteří nemohou přicházet na bohoslužby • za 
staršovstvo a kazatele, za připravované volby starších

Prosíme, modlete se...

Dlouhodobé termíny
22.–23.10. Konference Přihořívá v Kutné hoře. Více na sborovém webu a na nástěnce.

Sobota 12. 11. – Seniorátní setkání pracovníků s Davidem Javornickým, který bude mít 
slovo povzbuzení na základě výkladu starozákonního textu. 
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Za říjen jsme stačili probrat pouze úvod do Zjevení. Takže od středy 2. listopadu začneme 
konečně probírat kapitolu za kapitolou (bez druhé a třetí) . Počet účastníků byl zatím velmi 
úzký, ale má stoupající tendenci (dva, tři, čtyři, šest i s kazatelem) a proto Vás i těmito slovy zvu 
k pohledu do hloubky a společnému rozhovoru nad jedinečnou knihou knih. 

Poslední středa je věnována modlitbám, i když vždy bude uvedena oddílem ze Zjevení. 

Úvodem

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další akce

Kairos  čtvrtek od 18:00

Kontaktní informace

Biblické hodiny  středa od 19:00 na faře

Lavina  pátek od 16:00
Misijní klub ve středisku volného času, dřevárenské hry a příběhy z Bible. Informace: Petr Vítek

Starší mládež

   6. 11. Káže Petr Kučera; moderuje Petr Mauler; slovíčko pro děti Daniel Siuda

13. 11. Káže Petr Kučera; moderuje Jarek Božoň a slovíčko pro děti má Dalibor Kubátka

20. 11. Káží tři bratři v rámci projektu ,,Studny tří bratří I.“; moderuje Petr Kučera; 
slovíčko pro děti Hrystoz Totev.

27. 11. Káže Daniel Jurčo (kazatel z Ostravy), moderuje Tomáš Jurtík; slovíčko pro děti 
Jana Valíčková

 ČT 10. 11. v 16:30  ve Starém Městě u Valíčků se konaná „Sese“ – Setkání sester. 

NE 20. 11. v 19:00 se koná „Večer chval“ ve farním kostele sv. Jana Křtitele 

NE 18. 12. Dětská vánoční slavnost

NE 23. 12. Vánoční bohoslužby

   3. 11. Párty: Late Halloween 

10. 11. Kairos ze série Ježíšův charakter

17. 11. Kairos jde na výlet

24. 11. KFC

Setkání starší mládeže bude v sobotu  
19. listopadu od 18:00 hodin. Místo bude 
ještě upřesněno. Téma: Stagnace aneb proč 
 se někdy v životě nemůžeme hnout z místa.  
Informace: Marek Moškoř

termíny

Kazatel: Petr Kučera, tel.: 774 925 452  Číslo účtu sboru:  2300069113/2010

Vždyť přece máme-li naději  
v Kristu jen pro tento život,  
jsme nejubožejší ze všech lidí! 
– 1. Korintským 15:19

Čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci. Dnes je Halloween! U nás 
tento pohanský černooranžový ohňostroj kostýmů a dýňových luceren příliš tradici nemá, ale 
žít v zemi anglosaské, klidně by se mohlo stát, že by vám 31. října malý koledník zaklepal na 
dveře a s nevinnou výhrůžkou na rtech (Trick or treat! – Koledu, nebo vám něco provedu!) 
by se dožadoval dobrot. Papež Bonifác IV. se v dobách dávných snažil pohanský svátek 
Samhain (navracení duší zemřelých na zemský povrch) ze společnosti vymýtit tím, že zavedl 
„Dušičky“, aneb Slavnost všech svatých. Katolická církev vnímá tento svátek jako společnou 
slavnost lidí, kteří již vstoupili do nebe se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí 
a zmrtvýchvstáním nebe otevřel. Jak je zvykem, lidé si to vyřešili po svém – slaví svátky oba.  
Co však katolické pojetí a pohanská tradice znamenají pro nás?

Tak jako se v těchto dnech léto mění v zimu, 
tak i pobyt člověka na Zemi má svůj konec. 
Věděli to pohané, ví to Církev Kristova. 
Rozdíl je ale v tom, že zatímco Keltové toužili 
po návratu duší svých blízkých, strachovali 
se zlých duchů a vnímali Samhain jako 
začátek nového roku, pro Církev je ideální 
doba si zas a znovu připomenout začátek něčeho mnohem většího, totiž věčného života  
v obecenství s Kristem, jehož prolitá krev je zdrojem milosti pro každého, kdo věří a vyznává.  
A tak nezbývá, než dát za pravdu Pavlovu nesmlouvavému zvolání v dopise do Korintu.

– Daniel Kvasnička

Klášterní víkend 
Na začátku adventu jsme opět zváni na Kláš-

terní víkend. Začne v pátek večer. (Kdo bude 
chtít, může se přidat i v sobotu. Víkend skončí 
v sobotu večer nebo v neděli ráno, dle domlu-
vy.) Sraz bude v pátek 25. 11. v 19 hodin před 
budovou vlakového nádraží ve Frýdku–Míst-
ku, odkud pojedeme auty. Přebývat budeme 
v tradiční chalupě Huckula nad přehradou 
Šance; chalupa bude příjemně vytopena.  

Obsahem klášterního víkendu jsou pře-
devším osobní a trochu společné modlitby, 
méně rozhovorů, velmi skromné jídlo s tra-
dičním klášterním likérem na noc. Kolem ti-
cho, špatný signál do mobilu a žádná elektri-
ka. Jedinečná nabídka k zastavení se, které se 
lidé tak trochu bojí. 

Hlaste se u kazatele. Za silného přídělu sně-
hu se akce nekoná. 

Modlitební skupinky
Neděle 13. 1. v 19 hod. (druhá neděle v měsíci) u kazatele doma.  
Středa 23. 11. v 19 hod. (čtvrtá středa v měsíci) je biblická hodina zaměřená na modlitby.  
Modlitební chvíle je zván každý, modlíme se za konkrétní předměty a za konkrétní lidi.  
Modlitba může být i velké dobrodružství.



Říjen očima kazatele

Nové místo (?) ke scházení

Začátek října jsem prožil ve vesničce Koby-
levskaja Poljana v Zakarpatrské Rusi, kde 
jsem byl na podzimní dovolené. Byl jsem jak 
v horách tak v nížinách. Chtěl jsem zažít pod-
zim, ale ten je letos posunut do konce října. 

Největší událostí tohoto měsíce (a mož-
ná roku či desetiletí) byl telefonát Moniky 
Adámkové, informující že sehnala prostory 
bývalého výměníku za dobrou cenu. Násle-
doval rychlý sled událostí:  exkurze do ob-
jektu; jednání s majitelem (Distep); jednání 
představenstva, které na náš projekt ,,kývlo“; 
zpracování variant a rozhovor na toto téma 
při sborovém obědě. Ve chvíli, kdy píši tyto 
řádky, nás čeká: další jednání s Distepem; 
exkurze do objektu; jednání na staršovstvu 
a jednání v členském shromáždění, které 
schválí či neschválí naše přestěhování do ob-
jektu ,,Výměník“. 

Ale nejen modlitebnou živa je církev, takže 
co bylo v říjnu dál: 

Starší Laviňáci připravili pro mladší členy 
akci ,,Bitva Merlin a Morgana“ a podle 
zpráv se funkce organizátorů zhostili velmi 
dobře. Funkce zdravotníka zastávali Vítkovi 
a jejich připravenost se hodila, sice to bylo 
jen škrábnutí... Modleme se za Lavinu, je to 
nyní stejně misijní klub jako Fusion. 

Během října se poprvé uskutečnila dvě 
modlitební setkání, jednak druhou neděli   
a jednak poslední středu v měsíci. Z modli-
tebních setkání existuje zápis (spíše poznám-
ky) a budou v těchto termínech pokračovat  
i dále. 

Večer chval se uskutečnil pod vedením naší 
skupinky, v čele s Daliborem Kubátkou, který 
večerem decentně provázel. Konal se v pod-
zemním Ú-krytu. Skupinka stála tradičně na 
bočním stupínku, což je možná nepříjemné 
pro hudebníky, ale navádějí obecenstvo k po-
hledu upřenému k Bohu a ne k doprovodu. 
Výborný večer!

Biblické hodiny zatím začaly za malé, ale 
stoupající  účasti. Snad se náš kroužek nad 
Zjevením Janovým rozroste. 

Během října se sešli u kazatele učitelé be-
sídky a naplánovali vánoční akci, vánoční 
dárky, písničky a básničky. 

Sborový oběd se konal v neděli 23. 10.  
v budově místního úřadu v Nižních Lhotách, 
kam jsme se po roce vrátili. Oběd připravil 
Hrystoz (Kryštof) spolu s kazatelem a Jar-
kem Hejtmánkem.  Po něm následovala dis-
kuse o sborové dovolené a o možnosti nájmu 
objektu Výměník. Na závěr nás oslovil Fusi-
on svými kreacemi. 

Kairos pokračoval ve svých čtvrtečních 
setkáních. Počet účastníků stoupal, hlavně 
díky účastníkům z řad Fusionu. Na Kairosu 
jsem v tomto měsíci moc nebyl, takže nemám 
původní informace. 

Na závěr měsíce vyrazil Fusion na výlet 
na Lysou horu. Poslední pátek v měsíci, na 
státní svátek, pak uspořádal workshopy, 
především hudební – bicí, kytara, baskytara 
a klávesy.

Během října se také rozběhlo setkávání 
nad Biblí mezi bezdomovci ve středisku 

Modlitby
• za sbor a jeho poslání: „Být solí a světem tomuto městu“ • za staršovstvo a kazatele, za 
připravované volby starších • za Kairos • za dorost – Lavinu a její nový start a za její mladé 
nevěřící pomocníky vedoucích • za Vánoční slavnost dětí • za rozjetí služby v dětském 
domově, která se letos stále nedaří rozjet • za službu Fusion • za nevěřící (i věřící) rodiče 
Fusioňáků a Laviňáků • za starší mládež • za práci Ú-krytu • za nové prostory pro náš sbor, 
které se nečekaně nabízejí• za starší členy sboru, kteří již nemohou přicházet na bohoslužby

Prosíme, modlete se...

Seniorátní setkání pracovníků
Sobota 12. 11. – Seniorátní setkání pracovníků s Davidem Javornickým, který bude mít 
slovo povzbuzení na základě výkladu starozákonního textu. 
Témata: Duchovní zdroje motivace; Motivující zpětná vazba; Jak bojovat s demotivací ve 
sboru? Co s problémem zneužití moci v duchovní službě?
David Javornický byl kazatelem v Opavě, později se stal ředitelem ETS a vlajkovým učitelem 
Starého zákona. Po rodinné krizi pracuje jako školitel etiky, jako kazatel. Patří mezi nejlepší 
vykladače Starého zákona jaké kdy naše církev měla. 

V souvislosti s nově se nabízející možnosti místa pro naše společné scházení se můžete na 
našich sborových stránkách podívat na vizualizace možností úprav objektu „Výměník“ 
pro naše potřeby. Návrhy ing. arch. Moniky Adámkové si můžete stáhnout ve formátu PDF. 
Níže varianta návrhu, který vzbuzuje zatím největší sympatie:

Inspirace: 
Jsme solí a světlem 
tomuto světu  
a svět potřebuje 
radostné lidi.

architektonická a projekční kancelář
Železniční I/138, 738 01 Staré Město

tel.: 597 431 214, 605 804 414
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103 MÍST

HUDBA

SÁL
1.03

123,28 m2

"KAVÁRNA"
1.08

24,57 m2

MALÁ BESÍDKA
1.06

10,27 m2

KUCH.,chodba
1.07

12,64 m2

ZÁDVEŘÍ
1.01

4,20 m2

KANCELÁŘ
1.05

9,95 m2
SKLAD ???

1.04
14,11 m2

CHODBA
1.02

11,41 m2ŠATNA
1.09

12,23 m2
1.10

1.11

1.12

Diakonie Bethel. Mimo jiné se jich účastní 
také pro nás mnohé známý Daniel Deseyve. 

– Petr Kučera
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Probíráme knihu Zjevení, kapitolu za kapitolou. Zvu k pohledu do hloubky a k společnému 
rozhovoru nad závěrečnou knihou knihy knih. 

Ve znamení radosti a pokoje

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další akce

Kairos  čtvrtek od 18:00

Kontaktní informace

Biblické hodiny  středa od 19:00 na faře

Lavina  pátek od 16:00 ve středisku volného času
Misijní klub, dřevárenské hry a příběhy z Bible. Informace: Petr Vítek

   4. 12. Káže Petr Kučera; moderuje Jarek Božoň; slovíčko pro děti Radka Fürstová

11. 12. Káže Petr Kučera; moderuje Jarek Božoň; slovíčko pro děti má Jirka Siuda st.

18. 12. Vánoční slavnost v divadle Čtyřlístek vedle Sokolovny na Slezské

25. 12. Vánoční bohoslužba, káže Petr Kučera, slovíčko pro děti Katka Totevová.  
Začátek v 11:00!

1. 1. 2012 Novoroční bohoslužba s tradičním „losováním“ novoročních hesel.

Čtvrtek 8. 12. v 16:30  ve Starém Městě u Valíčků se koná setkání sester. 

Neděle 17. 12. v 19:00  se koná „Večer chval“ v Ú-krytu

   1. 12. Host: Sex jako šlehačka na dortu

   8. 12. Host: Srdce pro nevěřící

15. 12. Čočkožrouti

22. 12. Vánoční KFC

   7. 12. sedmá kapitola

14. 12. osmá kapitola

21. 12. biblická hodina se nekoná

28. 12. biblická hodina zaměřená především na modlitby, podrobnosti viz níže.

termíny

Kazatel: Petr Kučera, tel.: 774 925 452  Číslo účtu sboru:  2300069113/2010

Prosinec už začíná a mrazivě studené šimrání zimy už ohlašuje její příchod. Města jsou vy-
zdobena světélky. Vánoční stromy (symboly věčnosti) také stojí na svých místech a očekáva-
jí příchod lidí, kteří se budou kochat pohledem. Lidé se chystají na svátky radosti a pokoje,  
a najednou se roztáčí mnoho povyku pro zisk. A tak si říkám, stejně jako každý rok, co zna-
menají Vánoce pro nás? Jsou to snad dárky, které mají přinést pokoj do naší netrpělivosti – co 
dostaneme? Nebo je to snad cukroví, které má rozveselit naše chuťové pohárky?

Hvězda nám před dvěma tisíci lety ohlásila narození Pána Ježíše. Tehdy se pastýřům zjevil 
anděl a řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se 
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete dě-
ťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Lukáš 2:10-12) Máme z toho radost, nebo už jsme ztratili 
vděčnost? 

Později, když mluvil se svými učedníky řekl Pán Ježíš: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj 
vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (Jan 14:27). 
Chceme mít pokoj se světem, nebo s Bohem? Nebo snad chceme, aby nám dali pokoj úplně 
všichni? Čím srdce přetéká to ústa mluví a činy vypovídají. Každý z nás si může (při svém  
spěchu za radostí a pokojem) položit otázku: Za čím spěchám já?

– Jiří Siuda ml.

Krátký dopis
budoucím starším sboru

Milí budoucí – a zatím neznámí – starší sboru,
možná se stále rozhodujete, zda do volby jít či nejít. Chci Vás povzbudit slovy Pavla: Kdo 
chce být biskupem, touží po krásném (kraličtí překládají výborném) úkolu. Být starším je úkol, 
zodpovědný a často nesnadný, ale krásný úkol. Pán Bůh sám nám to tak říká. 

Myslím ale i na ty, kteří zvoleni nebudou a na ty „pod čarou“. Je to nepříjemný pocit, ale 
cením si každého, kdo má odvahu vzít odpovědnost za náš sbor, každého kdo dal najevo touhu 
Bohu sloužit. A to je to podstatné před Bohem i lidmi.  

Přeji všem citlivost a odvahu a modlím se za vás
Petr Kučera

Modlitební skupinky od 19:00
Neděle 11. 12. (druhá neděle v měsíci) u kazatele doma. 
Středa 28. 12. (poslední středa v měsíci) je biblická hodina zaměřená na modlitby. Během 
tohoto setkání bude také možnost ohlédnout se za to, co jsme až dosud přečetli ze Zjevení 
Janova, tedy kapitoly 1, 4–8.

Dlouhodobé termíny
22. 1. 2012 členská schůze, volby starších 
a schválení „Výměníku“. 
16. – 18. 3. vizitace sboru. Vizitátorem 
bude bratr předseda Daniel Fajfr, účty bude 
kontrolovat sestra Noemi Lukášová. 



z organizace Teen Challenge. Hlavním 
tématem byly závislosti a deprese. Nechyběla 
prezentace materiálů pro skupinky. 

Na začátku prosince se konalo PRAcovní 
SEtkání, tzv. prase. Opět jsme mluvili  
o práci s mládeží v našem sboru, koordinovali 
své aktivity a měli jsme vyučování vedení lidí  
k obrácení.  

Poslední víkend v listopadu jsme uskutečnili 
tradiční (již třetí v řadě) klášterní modlitební 
víkend. Jeho smyslem je oddělení si určitého 
času k modlitbám, delším než několik minut. 
K tomu výborně slouží příroda a řízená 
osamělost Beskyd v okolí zaniklé osady 
Huckula. Bylo nás osm, včetně manželského 
páru z Poděbrad. Byl to dobrý čas, jediné co 
nás rušilo byla brzká tma. 

– Petr Kučera

Ohlédnutí za listopadem Zápisy z minulých 
staršovstev

Listopad byl měsícem pastýřského úsilí. 
Hledali jsme ztracené ovce, posilovali kul-
havé. Kazatel volal, setkával se s lidmi, psal 
dopisy. Na staršovstvech jsme věnovali dost 
času lidem, kteří do našeho společenství už 
nechodí. Proč se lidé společenství a potažmo  
i víře vzdalují? Díl odpovědnosti si nesou 
sami; jiný díl odpovědnosti nese kazatel  
a staršovstvo a jistý díl neseme i my všichni. 

Také volební komise začala přípravu voleb 
starších. Podle seznamu začala oslovovat vy-
tipované bratry a sestry. Prosím, modlete se 
za budoucí starší sboru a za volby. Naši tou-
hou je, aby se děla Boží vůle. 

V listopadu náš sbor dvakrát navštívil nový 
kazatel z Ostravy, Daniel Jurčo, před rokem 
osobnost slovenské části církve. Daniel byl na 
mládeži, kde mluvil o oběti a na nedělních bo-
hoslužbách kázal první adventní neděli. Služ-
ba tohoto svérázného muže měla velký ohlas. 

Biblické hodiny pokračovaly dalšími kapi-
tolami Zjevení, které se nám doslova zjevo-
valo jako podivuhodné zjevení před očima. 
Počet účastníků je skromný, ale přesto jsem 
velmi rád, že můžeme společně pronikat 
hlouběji do Písma. 

V projektu Výměník jsme udělali zase krů-
ček dál. Čekání na písemné vyrozumění od 
firmy Distep jsme si zkrátili exkurzí do bu-
doucích prostor. Znovu jsme si vše prošli, 
proměřili a zmapovali. Přítomný předseda 
stavebního odboru naší církve, Karel Fojtík, 
se mě zeptal: „Kdy začínáte?“ Byl totiž nad-
šen. Na Mikuláše (6. 12.) jsem ze schránky 
vytáhl dopis se souhlasem. 

V Ostravě se v sobotu 12. 11. 2011 uskuteč-
nilo seniorátní setkání pracovníků sborů. 
Na dopoledním semináři s Davidem Javor-
nickým se sešli zástupci všech sborů senio-
rátu, na odpoledním sdílení zbyl už jen menší 

kroužek. David Javornický hovořil o motiva-
ci k duchovní službě, vysvětloval rozdíl mezi 
motivací vnitřní a vnější. Zmínil různé dobré 
motivy křesťana sloužit v církvi a ve sboru. 
Vysvětloval, jak zacházet s citlivou květin-
kou vnitřní motivace. Mluvil o principech 
povzbuzování a dávání zpětné vazby (použil 
krásný pojem tzv. české zpětné vazby – ta 
obsahuje výlučně jen kritiku). Hovořili jsme  
o zneužití moci v duchovní službě a o tom, jak 
se jí bránit: mít přítele proroka, vyhledávat 
zpětnou vazbu. Davidovo slovo vyznělo velmi 
pozitivně a povzbudivě. Vše bylo doplněno 
prací ve skupinkách a dokonce i scénkami, 
které sehráli přítomní. Po obědě jsme sdíleli 
události v jednotlivých sborech a modlili se 
jeden za druhého. Celkově bylo toto setkání 
velmi přínosné a kvalitní. 

Ještě jednou, i takto písemně, prosím  
o prominutí zmatků s hlášením narozenin. 
Během začátku listopadu jsme v datech  
udělali konečně pořádek. Systém Outlook 
data uchovává a spravuje, takže je snad ne-
ztratím – pokud neklekne PC. 

Třetí neděli jsme zažili neděli nazvanou 
„Studna tří bratří“ na téma Ježíš Kristus 
včera dnes i na věky. Kázání se rozdělilo ve 
tři kratší části. Každá bylo jiná. Slovo To-
máše Jurtíka bylo biblicky zakotvené. Jiřího 
akční projev byl dotažený závěrečnou básní 
do opravdového – Co je Pan Ježíš dnes. Ma-
rek nás uvedl souvislostmi širšího světa, citát 
Tatabojs na závěr „na počátku bylo slovo a na 
konci světa bude to už celá věta“ byl sladkou 
tečkou. Studnu budeme pravidelně opakovat. 

Kazatel několikrát „pendloval“ mezi naším 
a středočeským krajem. Mimo jiné se účastnil 
i vynikajícího školení v oblasti duchovního 
a biblického poradenství. Konalo se ve 
sboru KS v Kolíně, vyučujícím byl Petr Král 

Modlitby
• za sbor a jeho poslání: „Být solí a světem 
tomuto městu“ 
• za staršovstvo a kazatele, za připravované 
volby starších 22. 1. 2012 
• za Vánoční slavnost dětí 
• za službu v dětském domově, která se letos 
stále nedaří rozjet 
• za nové prostory pro náš sbor, za jednání 
s firmou Distep a definitivní rozhodnutí na 
lednové schůzi 
• za starší členy sboru, kteří již nemohou 
přicházet na bohoslužby 
• za členy, které opouštějí naše společenství 
a opouštějí i samu spasitelnou víru 
• za soudržnost a jednotu našeho 
společenství

...děti, měly byste poslouchat a být hodné, 
pomáhat sourozencům, neprat se ve školce...
Lukáš Kubátka: Já se ve školce neperu, já se 
peru doma!

Ze staršovstva 6. 10. 2011
Přijali jsme návrh zařadit do rozpočtu v příš-
tím roce částku na financování vzdělávacích 
akcí pro pracovníky sboru. Jedná se o odha-
dovanou částku 10000 Kč. Ti, kdo se budou 
takovýchto akcí účastnit, budou oficiálně 
vysláni sborem. • Staršovstvo po krátké 
diskuzi dalo souhlas se zvolením bratra  
kazatele Petra Kučery Seniorem Ostravské-
ho seniorátu. • Bratr kazatel Kučera navrhl, 
že bychom jednou za čas zaměřili shromáž-
dění na evangelizaci a pozvali přátele. 

Ze staršovstva 10. 11. 2011
Probrali jsme předběžnou kandidátku do 
staršovstva a vyjádřili jsme se k možným 
navrhovaným kandidátům. • Měli jsme 
pohovor s Jitkou Lisníkovou, která chce být 
pokřtěna a chce se stát členkou sboru CB 
ve Frýdku-Místku. Jitka chce být pokřtěna 
pokropením a staršovstvo rozhodlo o jejím 
křtu a přijetí za člena sboru. • Znovu jsme 
jednali o účastnících na akci Studna. Místo 
Pavla Adámka jel Jarek Hejtmánek. Pojede 
už na celý kurz. Jarek si bude hradit určitou 
část, zbytek uhradí sbor. Cestovné si hradí 
všichni účastníci sami. • Někteří členové 
sboru projevili nespokojenost s hlasitými 
projevy nově příchozích lidí do sboru (mladí 
lide z Fusionu). Hovořili jsme o tom problé-
mu a budeme se snažit působit na lidi z obou 
stran, aby se ve svých projevech mírnili. 
Stojíme o nové lidi ve sboru za cenu toho, že 
budeme muset vysvětlovat svá stanoviska k 
různým věcem. • Mluvili jsme o některých 
formálních členech našeho sboru. Nechce-
me to nechat bez povšimnutí. Bratr Kaza-
tel se s nimi pokusí spojit a připraví o jejich 
členství informaci do příštího staršovstva.

Prosíme, modlete se...

Ze slovíčka pro děti:
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