
ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku

leden
2012

ročník 3.

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

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další termíny

Kairos  čtvrtek od 17:00

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

STARŠÍ MLÁDEŽ  7. 1.  u Kvasničků

   1. 1. Káže Petr Kučera

   8. 1. Káže Luboš Hlavačka, se slavením večeře Páně

15. 1. Káže Petr Kučera

22. 1. Káže Petr Kučera, po shromáždění členská schůze

29. 1. Kdo bude kázat bude ještě oznámeno

  5. 1. Novoroční párty

12. 1. Proti proudu

19. 1. Host: Image a originalita

26. 1. KFC: obzvláště vypečený večer

   4. 1. osmá kapitola

11. 1. devátá kapitola

18. 1. Ekumenický týden modliteb - začátek v 17.00

25. 1. desátá kapitola

termíny

Modlitební skupinka od 19:00
Neděle 8. 1. (druhá neděle v měsíci) u kazatele doma. 
Středa 18. 1. v 17:00 ekumenické setkání

AKTIVITY ONLINE
Sborový web: www.cbfm.cz

Najdete nás také na Facebooku

Fusion: www.fusionfm.cz

Kairos: www.kairosfm.cz

Čtvrtek 12. 1. v 16:30  ve Starém Městě u Valíčků se koná setkání sester.  
16. – 18. 3. Vizitace sboru. Vizitátorem bude bratr předseda Daniel Fajfr, účty bude 
kontrolovat sestra Noemi Lukášová. 

být solí  
a světlem 
tomuto městu

motto sboru:



ohlédnutí za prosincem verše na rok 2012

náměty k modlitbám

EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB

• za sbor a jeho poslání: „Být solí a světem tomuto městu“ • za staršovstvo a kazatele
• za připravované volby starších • 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

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.  

Druhou prosincovou neděli jsme slavili 
křest Jitky Lisníkové, což pro nás byla velmi 
radostná událost.  

Druhou sobotu v měsíci se konala nabitá 
čtyřiadvacetihodinovka Laviny. 

Poprvé v tomto školním roce se konalo 
setkání v dětském domově Na hrázi. 

Třetí prosincová neděle byla zároveň čtvrtá 
adventní. Sešli jsme se v divadle Čtyřlístek 

na sídlišti Slezská k Vánoční slavnosti. Děti 
předvedly pásmo vánoční abecedy a „živo-
záznamové“ představení Věroměr. Lavina 
zahrála divadlelní představení o nosiči 
Krista – Kryštofovi. Vystoupil  Fusion se 
dvěma písněmi a tanečními čísly. Ohlasy na 
představení besídky a Laviny byly dobré. 

V prosinci jsme změnili pořadí bohoslužeb. 
Oznámení jsou nyní na začátku, svědectvím 
je dán prostor před modlitbami a kázání 
bohoslužby uzavírá. 

Ve věci Výměníku jsme převzali návrhy 
smluv a začátkem ledna bychom měli mít 
jednání s Distepem.                         – Petr Kučera

Sbor
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi,  
tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon,  
i Proroci.
Matouš 7:12  

Staršovstvo
Nedopustíte se bezpráví při soudu, při 
měření, vážení a odměřování. 
Leviticus 19:35 

Besídka
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni 
budou nazváni syny Božími. 
Matouš 5:9  

Lavina - dorost 
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít 
velký poklad a s ním neklid. 
Přísloví 15:16  

Kairos - mládež 
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani 
ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden 
druhého za přednějšího než sebe. 
Filipským 2:3  

Fusion 
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána  
a široká cesta, která vede do záhuby;  
a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. 
Matouš 7:13  

Starší mládež 
Mnoho bolestí postihne svévolníka,  
toho však, kdo doufá v Hospodina,  
obklopuje milosrdenství. 
Žalmy 32:10  

Skupinka v dětském 
domově 
Jak chcete, aby lidé jednali s vámi,  
jednejte i vy s nimi. 
Lukáš 6:31  

Sese - setkání sester
Buď dalek každého podvodu; nepřipustíš, 
aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť 
svévolníka neospravedlním. 
Exodus 23:7  

Mužská skupinka
Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj  
s nimi ani o dobrodiní od nich. 
Deuteronomium 23:7  

Chválící skupinka 
Bděte a modlete se, abyste neupadli do 
pokušení. Váš duch je odhodlán,  
ale tělo slabé.
Matouš 26:41  

Práce na Ukrajině 
Já však budu vytrvale čekat a vždy víc  
a nade vše tě budu chválit. 
Žalmy 71:14  

Přehlížené služby
Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek  
bude mít své starosti. Každý den má dost  
na svém trápení. 
Matouš 6:34

pondělí 16.1. v 17 hodin: fara SCE a.v. 
vedení Slezská církev evangelická a.v., káže Jan Sokulski 

úterý 17.1. v 17 hodin: fara ČCE
vedení Českobratrská církev evangelická, káže Josef Maňák

středa 18.1. v 17 hodin: fara CČE
vedení Církev bratrská, káže Pavel Křivohlavý

čtvrtek 19.1. v 17 hodin: kostel sv. Jakuba v Místku
vedení Římskokatolická farnost Místek, káže Petr Kučera

pátek 20.1. v 17 hodin: modlitebna CASD
vedení Církev adventistů sedmého dne, káže Miroslav Sikora

neděle 22.1. v 16 hodin: kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku
vedení Římskokatolická farnost Frýdek, káže Vlastimil Fürst

Od pondělí 17. ledna do 
neděle 22. ledna (bez 
soboty!) budou vždy v jedné 
církvi společné ekumenické
bohoslužby. 
Časy začátků jednotlivých 
modlitebních setkání 
jsou sjednoceny na 17:00. 
Bohoslužby povede
místní sbor, ale kázat 
bude hostující kazatel 
z jiné církve. Na závěr 
bude prostor pro společné 
modlitby.

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

Hesla sboru Církve Bratrské ve Frýdku-Místku pro rok 2012 vylosované při bohoslužbách  
1. ledna 2012. Citace jsou uváděné v českém ekumenickém překladu.



Na konci ledna nás na členském shromáždění čekají volby do staršovstva. Budou zvoleni čtyři 
noví starší sboru. Zeptali jsme se každého kandidáta na následující otázky:

1) Kdo tě nejvíce ovlivnil na cestě víry? 
2) V čem vidíš největší potenciál našeho sboru?
3) Která sborová služba/aktivita potřebuje nejvíce podpořit?

Během čtyřletého funkčního období čeká staršovstvo mnoho důležitých úkolů. Spolu se 
správcem sboru se stará o duchovní život ve sboru a dbá, aby jeho členové žili podle Písma 
svatého. K povinnostem staršovstva patří mimo jiné: 

Modlit se a vést duchovní zápas za sbor, pečovat o biblicky zdravý duchovní život a růst sbo-
ru. Podle obdarování vypomáhat kázáním – službou slovem, pastýřskou péčí a jinou duchovní 
prací, rozvíjet evangelizační a diakonické služby. Staršovstvo rozhoduje o přijímání členů, řeší 
případy porušení kázně a rozhoduje o ukončení členství. K pravomocem patří také možnost 
zakládat a rušit kazatelské stanice, podle potřeby sborové práce zřizovat, pověřovat a odvolávat 
vedení hudebních těles a skupin (modlitební, zájmové a pracovní, sesterské, sociální, mládeže 
a jiné). Důležitou součástí práce staršovstva je odpovědnost v rozhodování o hospodářských  
a finančních záležitostech a správa sborového majetku.

V případě schválení pronájmu a přesunu sborových aktivit do objektu „Výměník“ bude stát 
nově zvolené staršovstvo před mnoha těžkými rozhodnutími. Prosíme o to, abyste se za starší 
sboru modlili. Úkoly, se kterými se budou potýkat, budou opravdu nelehké.

Samuel 
Fürst
pracovník s mládeží

1 kdo mě ovlivnil

Pokud si vzpomínám, tak během svého dosa-
vadního života jsem byl ovlivněn celou dlou-
hou řadou lidí. Vzpomenu tady pro mě ty nej-
významnější.
Z doby mého dětství nemohu zapomenout na 
období, kdy si můj tatínek pravidelně sedá-
val v obýváku s otevřenými stránkami Bible 
a četl si v ní. Ten obraz se mi vryl do paměti 
a inspiruje mě dodnes k pravidelné četbě Bible 
a prohlubování vztahu s Bohem.
Maminka mě zase doprovodila ve chvíli, kdy 
jsem v modlitbě pozval Ježíše do svého života. 
Když jsem měl brzy potom potřebu se někomu 
svěřit se svými pochybnostmi a nejistotou, na-
vštívil jsem svého dědečka, který byl laickým 
kazatelem. Vím, že jsem chtěl tenkrát slyšet, 
že mě Ježíš přijímá takového hříšného, jaký 
jsem. A můj dědeček mě o tom skutečně ujis-
til slovy, že: „Ježíš se mě nikdy nezřekne, když 
jsem se pro něj rozhodl.“ 
V období mého dospívání jsme s ostravským 
dorostem podnikli krátký pobyt. Na poko-
ji jsme byli dva, já a Petr Vítek. Pamatuji si, 
jak mi nadšeně líčil zajímavosti, které vyčetl  

z Bible, jako třeba obživnutí vojenské armády 
ze suchých kostí. To byl pro mě tenkrát silný 
impuls abych si pravidelněji četl Bibli. 
Dalším člověkem, který mě značně ovlivnil ve 
vztahu s Bohem, byl Ken Pitcher. Když vedl 
ve F-M mládež, „Kairos“. V Ostravě míval se-
tkání se mnou a dalšími mými vrstevníky. Ken 
nás pomocí určitých biblických míst vyučoval, 
jak se máme chovat během chození ke svým 
budoucím manželkám. A to bylo pro mě moc 
důležité, protože jsem právě začínal chodit se 
svou nynější manželkou Radkou. Jsem za ni 
Pánu Bohu velice vděčný, protože je mi sku-
tečnou pomocí a oporou.  

2 největší potenciál sboru

Jsem rád, že jsem byl součástí našeho sboru 
už před třemi roky a nyní, po členství v Opavě, 
tu z Boží milosti patřím se svou rodinou zase.  
Z toho, co pozoruji, nejde přehlížet příležitosti 
vítat mezi sebe mladé lidi, v současnosti zvláš-
tě z Fusionu. Myslím, že teď máme možnost 
prohlubovat tyto navázané vztahy mezi mla-
dou a starší generací. Můžeme ukázat nejen 
sami sobě ale i lidem venku, že se dokážeme 
přijímat, i když jsme často tak rozdílní. V tom 
teď vidím největší potenciál, vlastně schop-
nost navazovat vztahy s úplně novými mladý-
mi lidmi. U sebe se však ptám také na potenci-
ál, jak využíváme schopnosti a možnosti růst 
do hloubky ve vztahu s Bohem. A tady slyším 

2 největší potenciál sboru

Největší potenciál vidím v lidech a jejich ocho-
tě něco dělat. A když už něco dělat začneme, 
umět v tom vytrvat.

3 co nejvíce potřebuje podporu

Nejvíce je potřeba podpořit kazatele a sborové 
staršovstvo, na kterém je odpovědnost za sbor 
a potažmo za služby ve sboru obecně. Kde se 
lidé snaží hledat a plnit Boží vůli, tam nezahá-
lí ten zlý a bude se snažit o oslabení takového 
sboru. Chci apelovat i na ty, kteří kandidovat 
do nového staršovstva odmítli, aby zkoumali 
důvody k takovému rozhodnutí. Případně jej 
přehodnotili.

Marie 
Vávrová
v důchodu

1 kdo mě ovlivnil

Na cestu víry jsem vyšla pozvolna a spíše ze 

zvědavosti. S dcerou Lucií jsem začala do-
cházet do nedělního shromáždění. Setkání 
s příjemnými lidmi se mi líbila a bylo mi  
s nimi dobře. Trvalo dost dlouho, než jsem 
v sobě uslyšela oslovení Ducha svatého a po-
zvání na nedělní shromáždění do modlitebny. 
Ta neděle se stala pro mne moc důležitou.  
V tu zlomovou neděli jsem tam vnímala pří-
tomnost Boha a už jsem věděla proč chodit do 
shromáždění. Cesta za Bohem je to nejlepší 
co mě v životě potkalo, On si mě prostě našel. 

2 největší potenciál sboru

Velký potenciál se nachází v každém věřícím 
našeho sboru, měli bychom být pro okolí ta-
kový „obraz“ Boží. Aby z nás bylo poznat, že 
máme ve svém životě Boha. V mladých lidech, 
jsou velice vnímaví, nacházejí nové a své cesty 
jak předávat Boží slovo dál. 

3 co nejvíce potřebuje podporu

Nenapadá mě, která sborová služba/aktivita 
potřebuje nejvíce podpořit.

VOLEBNÍ PŘÍLOHA

co čeká nové staršovstvo



výzvu, abychom každý sám za sebe chtěl jít pří-
kladem jedni druhým v každodenní poslušnos-
ti a následování Pána Ježíše Krista. 

3 co nejvíce potřebuje podporu

Myslím, že podporu potřebuje každá sborová 
služba, která se týká práce s lidmi, jako jsou 
děti v besídce, dorost, mládež vně i uvnitř sbo-
ru, lidi středního i staršího věku na nedělních 
bohoslužbách, různých skupinkách a biblic-
kých hodinách. 
Jsem vděčný Bohu i lidem, kteří tvoří tu řadu 
fungujících služeb. Podporou rozumím přede-
vším modlitby, ve kterých předkládáme Bohu 
ty služebníky a to co s nimi a jejich službou 
souvisí. 
Myslím si, že stojí za to svou modlitební pod-
poru zaměřovat také na našeho bratra kazatele 
Petra Kučeru a jeho službu Slovem v našem 
sboru. To proto, že mu Bůh může dávat vždy to 
pravé slovo do situace každého, kdo ve sboru 
něco dělá. Stejně tak se dostává kazatelovými 
ústy poselství pro ty, kdo nedělají to do čeho je 
Bůh volá. A nebo je osloven nějaký člověk nově 
příchozí zvenčí a ten začne sloužit.

Dalibor 
Kubátka
vrchní inspektor požární ochrany

1 kdo mě ovlivnil

Nemůžu se omezit pouze na na jednu osobu.  
V prvé řadě můj tatínek, který ve mě svou pravi-
delnou službou v kostele vypěstoval smysl pro 
věrnost. Dále pak Marek Jargus, který je kato-
lickým knězem, který mi ukázal význam Boha 
v mém životě. A v nespolední řadě mě ovlivnila, 
a díky Bohu stále ovlivňuje, má žena Esterka.

 2 největší potenciál sboru

Největší potenciál našeho sboru vidím v tom, 
že se v něm kloubí zdravé mladí, zkušené stáří 
a velmi rodinné zázemí. To vše je dobrým před-
pokladem pro to být světlem ostatním lidem.

 3 co nejvíce potřebuje podporu

Z mého podhledu potřebují během celého roku 
morálně podpořit všechny služby a aktivity ve 
sboru, nicméně si myslím, že žalostně je na tom 
setkávání mužů. A to i z mé strany.

Daniel 
Kvasnička
programátor

1 kdo mě ovlivnil

Můj otec, kazatel CB. Jednak tím, že za komu-
nismu, i přes zájem režimu, pracoval pro cír-
kev. Pak také jeho snahou zabránit tomu, aby 
se církev stala zatuchlým nedělním diskusním 
spolkem kamarádů a byla spíše více otevřená 
lidem. Také mě ovlivnilo jeho silné přesvědčení 
(navzdory mnoha hlasům v církvi), že křesťan 
a politika se nevylučují a že by to měli být právě 
křesťané, kteří by měli využít svého morálního 
kapitálu právě i v zájmu o věci veřejné.

2 největší potenciál sboru

Pán Bůh nám dává do sboru děti, ze kterých 
brzy vyroste silná dorostová a mládežnická ge-
nerace. Když budeme dětem dobrým vzorem 
a budeme je vést k Bohu a k zodpovědnosti, 
bude jejich generace mít silný potenciál přita-
hovat lidi a ukazovat na Krista. Zároveň by to 
samozřejmě nemělo být alibi pro nás, dospělé.
Také jsme docela muzikální společenství. 
S dobrou koordinací by z toho mohlo být ješ-
tě více, než máme teď. Dobrá hudba je dalším 
„evangelizačním kanálem“.

3 co nejvíce potřebuje podporu

Myslím, že besídkářů by mohlo být více, čímž 
se v podstatě tak trochu vracím k druhé otáz-
ce. Taky nám chybí setkávání mužů, ale to se 
snad brzy změní.

Petr 
Mauler
ředitel hotelu kam malenovice

1 kdo mě ovlivnil

Náš sbor. Přišel jsem jako nýmand a neznalec 
a tady jsem poprvé uslyšel, že Ježíš zemřel za 
všechny, tedy i za mne. Že i já, velký hříšník 
můžu být očištěn.

2 největší potenciál sboru

Náš sbor je na tom výborně, co se studia Bible 
týká(tedy ve srovnání s církvemi, které jsem 
měl tu čest poznat). Toto je veliký potenciál 
pro to být světlem a solí a svědčit vlastním ži-
votem (na základě biblického poznání) nevěří-
cím, hledajícím a tápajícím.

3 co nejvíce potřebuje podporu

S využitím potenciálu nové modlitebny rozjet 
nové služby pro osamělé lidi, důchodce, matky 
s dětmi a podobně (nevěřící, hledající a tápají-
cí). Prostě aktivity směrem ven.

David 
Neuwirth
it konzultant

1 kdo mě ovlivnil

Můj děda (Václav Sivák), který mě učil, že ať 
se děje cokoli, ať máme jakékoli pocity a ná-
lady nebo ať se objeví jakékoli okolnosti, vždy 
je podstatné to, jaký máme vztah s Pánem 

Bohem. Jedna z vět, kterou mi řekl a kterou 
mám do teď poznačenou je: „A nezapomeň, 
že zdrojem štěstí je vyrovnaná minulost s Bo-
hem, život v Jeho přítomnosti a naděje věčné-
ho života.“
Nyní mě nejvíce ovlivňuje a povzbuzuje Mark 
Krupa, ale jsou i další osobnosti, které mě na 
cestě s Pánem Bohem doprovází.

2 největší potenciál sboru

Největší potenciál (nebo přednost) našeho 
sboru vidím v rodinné atmosféře, která zde pa-
nuje. Možná k tomu přispívá i velikost našeho 
sboru, ale v každém případě je super být sou-
částí této rodiny a opravdu zažívat to, že máme 
možnost mít tolik bratrů a sester v Pánu Ježíši, 
kteří se starají jeden o druhého a zajímají se  
o sebe navzájem.

3 co nejvíce potřebuje podporu

Nejvíce potřebuje podpořit spolupráce mezi 
jednotlivými službami a právě otevření těch 
rodinných vztahů pro nové lidi – aby nás ne-
viděli jako uzavřenou společnost křesťanů, 
ale jako rodinu, do které jsou zváni a ve které  
jsou vítáni.

Miroslav 
Siuda
obchodní zástupce

1 kdo mě ovlivnil

Bratr kazatel Bohuslav Kočnar. Často se tiše 
účastnil schůzek mládeže v Ostravě, a když 
jsme se dostali při biblických programech do 
úzkých, tak nám pomáhal porozumět probíra-
ným textům. Vnímal jsem jej jako obětavého 
pracovníka v církvi, který měl blízko k lidem. 
Jejich rodina byla vždy otevřena příchozím  
i tehdy, kdy by se nám zdálo, že se to moc ne-
hodí.



ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku

ÚNOR
2012

ročník 3.

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

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další termíny

Kairos  čtvrtek od 17:00

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

STARŠÍ MLÁDEŽ  informace u Daniela Kvasničky

   5. 2. Káže Petr Kučera, moderuje Petr Mauler. Slovíčko pro děti: Samuel Fürst

12. 2. Káže Petr Kučera se slavením Večeře Páně, moderuje Samuel Fürst.  
Slovíčko pro děti: Marek Moškoř

19. 2. Káže Josef Vítek, moderuje Miroslav Siuda. Slovíčko pro děti: Kryštof Totev

26. 2. Káže Petr Kučera, moderuje Dalibor Kubátka. Slovíčko pro děti: Markéta Vítková

   4. 3. Káže Petr Kučera, požehnání Benjamina Kvasničky

  5. 2. Filmový večer

  9. 2.

16. 2. Host:

23. 2. KFC: obzvláště vypečený večer

   8. 2. jedenáctá kapitola Zjevení

15. 2. dvanáctá kapitola Zjevení

22. 2. modlitební skupinka

29. 2. třináctá kapitola Zjevení

termíny

Modlitební skupinka
Neděle 12. 2. v 18:00 u kazatele doma (případně u toho, kdo se nabídne). 
Středa 22. 2. v 19:00 modlitebně.

AKTIVITY ONLINE
Sborový web: www.cbfm.cz

Najdete nás také na Facebooku

Fusion: www.fusionfm.cz

Kairos: www.kairosfm.cz

Čtvrtek 9. 2. v 16:30 ve Starém Městě u Valíčků se koná setkání sester.  
Neděle 19. 2. v 19:00 v U-krytu večer chval
16. – 18. 3. Vizitace sboru. Vizitátorem bude bratr předseda Daniel Fajfr, účty bude 
kontrolovat sestra Noemi Lukášová. 

NOVÉ STARŠOVSTVO

ČAS NA ZMĚNU
Na konci minulého roku jsme se s manželkou přestěhovali do nového bytu. Lépe řečeno do 

bytu po mých rodičích, kteří se odstěhovali do nově postaveného domečku v Beskydech. Je 
zvláštní pocit znovu bydlet tam, kde jsem vyrůstal. To, co jsem považoval za důvěrně známé 
dnes ale vidím jinýma očima. V bytě nezůstalo nic z původního zařízení a já najednou vnímám 
věci jinak. Prázdné stěny už totiž nedokáží tak dobře skrýt různé nedokonalosti, které mí 
rodiče zakrývali rafinovaným umístěním nábytku a bytových doplňků. Léta provozu se také 
podepsala na podlahách i stěnách. Je jasné, že bude třeba mnohé opravit. Když jsem před lety 
opouštěl tento domov, nic z toho jsem nevnímal. V mé hlavně zůstávaly vzpomínky z dětství, 
kdy jsem tyhle věci nemusel řešit. Můj vztah se zásadně změnil tím, že nyní již nejsem v roli 
dítěte, ale v roli správce. Mám za vše mnohem větší zodpovědnost.

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž 
proměňujte se obnovou své mysli, abyste 
mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je 
dobré, Bohu milé a dokonalé.

– Římanům 12:2

Vidím tady určitou analogii s výsledky voleb do 
staršovstva. I když zde nedošlo k úplné změně, 
byli zvoleni dva noví bratři, kteří jistě přinesou 
nové pohledy a názory. Jejich počínání bude více 
na očích, mají větší zodpovědnost, očekává se 
od nich mnohem aktivnější přístup ke sborovým 
záležitostem. Jsou nyní viditelnou tváří sboru.

Kéž je obměna staršovstva impluzem a inspirací i pro nás ostatní, řadové členy. Možná jsou 
oblasti v našich životech, které také potřebují změnu, nový pohled. Možná to sami cítíme, 
anebo nám to už někdo řekl či naznačil. 

Jednou z věcí, kterou po nás Pán Bůh chce, je to, abychom se neustále proměňovali obnovou 
své mysli. Sami sebe zkoumejme. Nestůjme na jednom místě. Mějme odvahu nechat se Jím 
proměňovat. Na každý den.

– Marek Moškoř

Aktuální program je vyvěšen na 
webových stránkách mládeže 
www.kairosfm.cz. Další 
informace: David Neuwirth



ohlédnutí za lednem FILMOVÝ VEČER
sobota 25. 2. v 18:00

náměty k modlitbám
• za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za nové staršovstvo • za kazatele
• za nové prostory pro náš sbor a za další jednání s firmou Distep • za starší členy sboru, kteří 
již nemohou přicházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí naše společenství a opouštějí 
i samu spasitelnou víru • za svěžest bohoslužeb a svědectví • za hezké přijetí nově příchozích 
do našeho společenství

Ze setkání 2. 2. 2012:
• Bylo provedeno rozdělení funkcí 
ve staršovstvu (viz článek kazatele). 
• Diskutovali jsme o tleskání během 
nedělních bohoslužeb. Shodli jsme se na 
tom, že tleskání v určité části bohoslužby 
může mít své místo a je spontánním 
vyjádřením vnitřního prožitku. Jedná se 
však o ožehavé téma a bude vyžadovat 
zvýšenou citlivost. • Schválili jsme záměr 
rekonstrukce koupelny a WC v bytě 
kazatele. Tyto uvedené prostory jsou již  
v nevyhovujícím stavu. • Staršovstvo velice 
kladně ohodnotilo systém a efektivitu 
přidělování slovíček pro děti pod vedením 
Pavly Stýskalové. • Zamýšleli jsme se 
nad výchovou dětí a dospívající mládeže  
v našem sboru. 

Před nedávnem byly Vánoce a už je tu únor! 

První neděle v lednu a v kalendářním roce 
se konala výjimečně přesně prvního ledna. 
Tuto neděli rozdal hospodář potvrzení  
o darech pro náš sbor. Zřejmě jsme byli 
prvním sborem, který vydával toto potvrzení 
první den v roce. Díky našemu rychlému 
hospodáři!

Tuto první neděli jsme rovněž „losovali“ 
verše (hesla) na další rok. I když je tato praxe 
pro někoho méně a pro jiného více sporná, 
verše jsme vybrali jedinečně. Jsou k vidění na 
nástěnce nebo na našem webu. Zejména pro 
nefunkční mužskou skupinku to byla trefa: 

Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními 
ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, 
to vykonej.  – Deuteronomium 23:24. 

I Když to zatím není v únorovém Rozbřesku, 
mužská akce se na únor chystá.

Tradiční týden modliteb jsme očekávali  
s napětím. Vznikal pravda v jistém napětí, ale 
uskutečnil se, a to je hlavní. Tentokrát proběhl 
v klidu a pokoji. Mohl jsem být na všech 
modlitebních shromážděních. Sešlo se nás 
hodně. Nejvíce odhadem ve čtvrtek, nejméně 
pak ve středu. Modlili jsme se také nemálo. 
Závěrečný nedělní večer spojený napůl  
s večerem chval byl výborný. 

Důležitou událostí našeho sboru byla 
výroční členská schůze s volbou starších. 
Schůze proběhla poklidně, s nadsázkou 
bychom mohli říci, že měla dva důležité body: 
1) kam umístit oznámení při bohoslužbách  
a 2) otázka tleskání při bohoslužbách. Byl 
jsem moc rád, že jsme mohli navzájem 
jeden druhému naslouchat a uvědomovat si, 
jak i zdánlivá drobnost se může stát velmi 
závažnou. 

Dalším bodem byla volba starších, která 
proběhla hladce a jednokolově, což vždy 
podtrhává důvěryhodnost zvolených. Na 
následné první schůzi starších byli další bratři 
zvoleni do funkcí takto: 
Mirek Siuda – místopředseda
Petr Mauler – hospodář 
Dalibor Kubátka – zapisovatel
Samuel Fürst – člen
Petr Kučera – kazatel

Modleme se za nové staršovstvo!

Moc děkuji všem těm, kteří našli odvahu  
a smělost kandidovat do staršovstva a nebyli 
zvoleni. Svým rozhodnutím dali najevo svůj 
vztah k našemu sboru a ochotu převzít vážný 
díl odpovědnosti. Děkuji!

Kazatel byl v lednu na tzv. pastorálce 
věnované dávání a desátkům. Za zásadní 
považuji dva úvodní referáty o desátcích 
ve Starém a Novém zákoně, kde jsem si 
uvědomil, jak nesnadné a složité je to téma – 
například pravověrní židé rozlišují tři druhy 
desátků. V novém zákoně židovské desátky 
víceméně ztrácí smysl, zejména proto, že 
neexistuje chrám, kde byly desátky obživou 
pro levity.  Výsledkem celých dvou dnů bylo to, 
co se snažíme říkat i ve sboru: Bůh nám dal vše  
a i my máme svým dáváním napodobovat 
Boha. Desetina může být orientační částkou 
kolik dávat. V novozákonní perspektivě 
desátek nemá být ani normou ani výmluvou. 
Kristus desátky ani nepřikázal ani nezakázal. 
Více na toto téma při mimořádné biblické 
hodině v březnu. 

Ve věci modlitebny jsme absolvovali 
zásadní jednání, ze kterého vyplynulo, že vše 
nebude tak jednoduché, jak se zdá. Jednání 
budou pokračovat a modlitby za jednání a za 
modlitebnu také.  

– Petr Kučera

Kontaktní informace

ZE staršovstva

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

Den před první postní nedělí bude u kazatele doma, jako příprava na postní období, promítán 
vynikající film „Pokání“ (1984). Je to gruzínský (v té době sovětský) film, který na kulisách 
totalitního vládce ukazuje na příčiny zla, na hloubku viny a hříchu a nutnost hlubokého pokání. 
Zabývá se i problematikou kritického vztahu mladé generace ke svým rodičům. Je to film dlouhý 
(153 minut), pro přátele akčnosti i trochu nudný, s dlouhou neklipovitou kamerou. Promlouvá 
symbolickým (až s nadsázkou ikonografickým) jazykem. Voní dumavým východem. Na film 
je potřeba se připravit. Jeho zvěst je ovšem jedinečná, bytostně křesťanská a ideální do postní 
doby. Film vznikl v době rozkližování Sovětského svazu a ukázal na to, co světu na konci éry 
komunismu scházelo – pokání – pokajanie. 

motto sboru:

být solí a světlem 
tomuto městu



ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku

BŘEZEN
2012

ročník 3.

Probíráme knihu Zjevení. Zvu k pohledu 
do hloubky a k společnému rozhovoru nad 
závěrečnou knihou knihy knih. 

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další termíny

Kairos  čtvrtek od 17:00

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

STARŠÍ MLÁDEŽ  
proběhne v pátek 9. 3. v Řepištích u Siudů.

4. 3. Káže a moderuje Petr Kučera. Slovíčko pro děti má David Neuwirth.  
Bude slavnost požehnání Benjamina Kvasničky.

11. 3. Káže Petr Kučera a moderuje Marek Moškoř. Večeře Páně. 
Slovíčko pro děti má Jitka Lisníková. 

18. 3. Káže Petr Kučera a moderuje Miroslav Siuda. Slovíčko pro děti má George. 

25. 3. Káže Petr Kučera (možná bude kázat někdo jiný) a moderuje Jarek Božoň.  
Slovíčko pro děti má Majka Ondřejová. Požehnání Pavla Jurtíka.

  1. 3. Párty na téma rodina

  8. 3. Kairos: The March of Unqualified

15. 3. Workshop: vedení diskuzí

22. 3. Skupinový Kairos (holky/kluci)

29. 3. KFC – obzvláště vypečený večer

  6. 3. nekonala se

13. 3. dvanáctá kapitola Zjevení

15. 2. třináctá kapitola Zjevení

21. 3. čtrnáctá kapitola Zjevení

28. 3. modlitební

termíny

Modlitební skupinka
Neděle 11. 3. v 18:00 u kazatele doma 
(případně u toho, kdo se nabídne). 
Středa 28. 3. v 19:00 modlitebně.

AKTIVITY ONLINE
Sborový web: www.cbfm.cz

Najdete nás také na Facebooku

Fusion: www.fusionfm.cz

Kairos: www.kairosfm.cz

čtvrtek 8. 3. Setkání sester u Valíčků

čtvrtek 16.3. – neděle 18.3. Vizitace sboru  

sobota 17. 3. Jarovolání

neděle 18. 3. Večer chval

neděle 24. 3. Členská schůze

úterý 27. 3. Koncert Fusionu, od 8:30 v kině  
      Petra Bezruče v Místku

V pondělí 20. února jsme (Tomáš, Daniela, Miriam a Dája.) opět navštívili děti z dětského 
domova. Připravili jsme si pro ně scénku, o tom, jak si dva kluci potřebují vydělat a paní 
prodavačka si je proto rozhodne v obchodě postupně vyzkoušet. Jeden z nich vyznává čest, 
pravdomluvnost a poctivost, zatímco ten druhý především lže a krade. Smyslem příběhu 
bylo přiblížit dětem, na čem máme stavět naše životy. Téma pro děti bylo inspirováno 
podobenstvím o dvou stavitelích (Mt 7,24–27).

Už od počátku to bylo super. Mohli jsme být s dětmi v tělocvičně, kde příjemně hřálo topení. 
Krásným ovocem bylo, že poté co jeden z kluků z dětského domova pomáhal Dájovi (klaďák) 
prodávat a vrátit zapomenutou padesátikorunu, tak potom následně nahlas upozorňoval 
Tomáše (záporák), aby vrátil, co ukradl. Zazpívali jsme si s dětmi písničku „Muž blázen 
(stavěl dům svůj na písku)“ a potom i další. Na závěr se děti rozdělily do tří skupinek a s naší 
pomocí stavěly domečky. Díky Bohu za ten požehnaný čas.

Za tým z dětského domova – Tomáš a Dája

vÝMĚNÍK

klady zápory

sLUŽBA V DĚTSKÉM DOMOVĚ

Na konci března rozhodneme o Výměníku. Jako námět k přemýšlení zkusme zvážit klady 
a zápory našeho stěhování do objektu. Napíši několik hlavních argumentů, přemýšlejte 
spolu s námi nad dalšími. Prosím, abyste všichni přemýšleli, zda-li je to moudré rozhodnutí 
a modlili se za rozpoznání Boží vůle. Rozvažujme o tom, mluvme o tom, modleme se. 

 + konečně budeme mít k dispozici prostor 
24 hodin denně, s vlastním zázemím 
vybaveným podle našich potřeb 

 + dostatečná kapacita sálu a další prostory 
umožňující normální provoz besídek

 + vyjití z „ilegality“ (na stávajícím místě 
nemáme ani informační desku)

 + jasná možnost dalšího rozvoje sboru 
nejen uvnitř, ale také směrem ven

 - vložení našetřených peněz do cizích prostor
 - finanční nezralost sboru – pokud by dva 
či tři klíčoví dárci ze sboru odešli, nastává 
krach projektu

 - nutnost nejen finanční, ale také časové 
obětavosti při rekonstrukci i běžném 
provozu budovy 

 - pravděpodobná perspektiva zvýšení nájmu 
po celkové rekonstrukci budovy Distepem

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



ohlédnutí za ÚNOREM náměty k modlitbám
• za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za nové staršovstvo • za kazatele
• za nové prostory pro náš sbor a definitivní rozhodnutí o Výměníku • za starší členy sboru, 
kteří již nemohou přicházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí naše společenství  
a opouštějí i samu spasitelnou víru • za svěžest bohoslužeb a svědectví • za hezké přijetí nově 
příchozích do našeho společenství

Vizitátorem našeho sboru bude bratr předseda 
Daniel Fajfr, účty bude kontrolovat sestra 
Noemi Lukášová. 

Čtvrtek 16. 3. 2012
Příjezd kolem 15 hodiny, rozhovor se 
správcem sboru, seznámení se s životem 
sboru a se sborovou agendou. Návštěva 
setkání mládeže a podle situace další návštěva 
některého ze členů sboru. 

Pátek 17. 3. 2012
Rozhovory se členy sboru po celý den. Zájemci 
o rozhovor jsou vítáni a hlaste se u Mirka 
Siudy.   Od 16:00 do 17:15 bude mít vizitátor 
připraven svůj tichý stůl ve známém hostinci 
„U křivého psa“ (nachází se u Billy). Tam 
za ním můžete kdokoliv přijít a popovídat si  
s ním. V 17:30 Návštěva Laviny. 18:30 večerní 
setkání se staršovstvem u Maulerů. 

Sobota 18. 3. 2012 – nevizitační den
Setkání se statutárními zástupci sborů ve 
Vsetíně, poté program v místním sboru. U nás 
je Jarovolání. 

Neděle 19. 3 . 2012
Společné shromáždění s kázáním správce 
sboru a členské vizitační shromáždění. 
Počítejte s tím, že po bohoslužbách ještě 
proběhne vizitační členské shromáždění do 
zhruba 13:00 h.

sobota 24. 3. Olomouc

Manželská konference  
„A byli si rovni...“
Muž a žena – jak to Bůh myslel; Muž, 
neomezený vládce? Žena, feministická saň?; 
Co potřebuje muž, aby byl mužem a žena, aby 
byla ženou? Řečníci: Josef Horský, Pavel Raus 
a Pavel Hošek.

sobota 31. 3. Ostrava

Školení pro vedoucí 
biblických skupinek II
Jak vést skupinku; Přednosti a úskalí 
skupinového modelu; Kdy rozčlenit na dvě, 
kdy rozpustit skupinku, atd.; Praktická 
zkušenost vedení skupinky. Řečníci: Slavomil 
Raszka a Pavel Vopalecký. 

Únorové dny byly doprovázeny pocitem, že 
jsem nebyl ve sboru nebyl přítomen. Alespoň 
co se týče nedělí to byla pravda, někdy se 
prostě termíny nakupí: 

 – poslední lednovou neděli jsem navštívil 
Mladkov

 – první neděli v únoru jsem byl doma
 – druhou neděli jsem absolvoval havárii
 – třetí neděli jsem kázal v Opavě 
 – poslední neděli jsem se vrátil opět domů 

Takové období zase zocelí nové staršovstvo. 
Samuel Fürst, který měl v neděli 12. února 
moderovat, byl postaven před úkol kázat  
a posloužit Večeří Páně. Naštěstí byl k tomuto 
úkolu Pánem Bohem od středy připravován. 
Kdo nechápe, zeptejte se ho. 

Další neděli prošel zatěžkávací zkouškou 
Dalibor Kubátka, díky stále se prodlužujícím 
svědectvím. Nakonec jsme délku svědectví 
řešili i na staršovstvu.

Na biblických hodinách prořídly řady. 
Postupujeme rychlostí jedna kapitola za 
měsíc. Opět zvu k rozjímáním nad knihou 
Zjevení každou středu v 19:00.

Ve Fusionu se pilně pracovalo. U kazatele 
doma scházel se tým Fusionu k dlouhým  
a pečlivým poradám (končívaly i v 23:00!). 
Zřejmě i tím se Fusion jako celek posunul 
někam dál. Zpěv je zpěvnější, umělečtí 
vedoucí (Jiří a Pavel) si dávají velkou péči  
s nácvikem. Fusioňacky se zapojily do chval. 
A je to dobře. Přijďte se podívat na zkoušky, 
budete potěšeni – anebo zavítejte rovnou na 
koncert v úterý 27. 3. do kina Petra Bezruče

Ondra Krumplovič vzkřísil z kómatu 
„Římskou buňku“, skupinku mladých mužů 
rozjímajících nad knihou Římanům. Setkání 
bylo velmi dobře vedené a obsahově přínosné. 

V únoru proběhla dvě jednání týkající 
se pronájmu Distepu. Oba rozhovory 

se vyznačovaly vstřícností a vzájemným 
pochopením. Byla už dojednána smlouva. 
Upřesňuje se rozpočet, finanční rozvaha  
a zvážení všech pro a proti. Na konci března 
definitivně rozhodneme na členské schůzi. 

Koncem února proběhlo setkání kazatelů 
seniorátu v Havířově. Zamýšleli jsme se 
nad seniorátem a jeho rozvojem. Ohlas 
měla přednáška bratra Orawského o historii 
ostravského sboru. Naplánovali jsme setkání 
staršovstev a seniorátní setkání sborů 8. září 
2012 v hotelu KAM. 

V Ostravě proběhlo školení vedoucích 
skupinek z celé Moravy s účastí vedení naší 
církve. Setkání bylo skvělé a nastavilo (staro)
nový směr.  

U kazatele proběhlo setkání duchovních 
ve Frýdku-Místku. Kladně jsme zhodnotili 
týden modliteb a dohodli se na ekumenickém 
setkání na Letniční neděli 27. května 2012  
v 15:00 v kostele Jana Křtitele ve Frýdku. 

Na začátku postního období se u kazatele 
promítal film Pokání. Akce se účastnil malý 
kroužeček nadšenců (ne)překvapivě z řad 
mládeže. 

Poslední neděli v únoru proběhl v Ú-krytu 
výborný večer chval, hojně navštívený  
a ekumenicky košatější. K chvalám nás vedla 
sborová skupinka. 

program VIZITACE celocírkevní akce

Úsměv 

Byl to jen sluneční úsměv
Jen jedno přátelské slovo
A přece temný mrak rozvál
Tíživé myšlenky zahnal

Úsměv může bolest zmírnit
Slovo může starostí zbavit
Stisk ruky hříchu zabránit
A láska obnoví naději

(Ludmila Karásková, která se  
v uplynulém měsíci dožila 92 let ) 

Jednali jsme o Rozpočtu projektu Výměník 
a o finančních aspektech rekonstrukce  
a dlouhodobého řešení nájmu. Jednoznačné 
stanovisko staršovstva zatím není. • 
Diskutovali jsme o průběhu bohoslužeb  
a délce bloku svědectví. Začátek kázání by 
měl být nejpozději v 11:30. • Sjednotili jsme 
si celocírkevní a sborové termíny. 

ZE staršovstva
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Probíráme knihu Zjevení, kapitolu za 
kapitolou. Jsme za půlkou, v poločasu, který 
je znamenaný čísly 3 a 5. Blíží se den soudu 
a svatba Beránkova. Drak zuří, příšery 
povstávají, andělé létají středem oblohy ... 

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další termíny

Kairos  
čtvrtek od 17:00 ve středisku volného času
Informace: David Neuwirth

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

STARŠÍ MLÁDEŽ  
sobota 13. 4. u Kvasničků v Janovicích 

FUSION
úterý od 17:30 v Ú-krytu na Slezké 
Informace: Petr Mauler

   1. 4. Káže Jarek Božoň a moderuje Petr Kučera. Po bohoslužbách členská schůze.  

   8. 4. Káže Petr Kučera a moderuje Dalibor Kubátka. 

15. 4. Káže Luboš Hlavačka a moderuje Petr Mauler. 

22. 4. Káže Petr Kučera a moderuje Samuel Fürst. 

29. 4. Káže Petr Kadlec a moderuje Petr Kučera a Petr Kadlec. 

  3. 4. Den soudu se přiblížil (14. kap.)

10. 4. Modlitební skupinka

17. 4. V nebeské svatyni se chválí (15. kap.)

24. 4. 7 pohrom v sedmi nádobách (16. kap.)

termíny

Modlitební skupinka
Vzhledem k dovolené kazatele a houšti 
velikonočních akcí je tu změna:  
Druhá středa 10. 4. v 18:00 v modlitebně
Čtvrtá neděle 29. 4. v 19:00 u kazatele doma 
(případně u toho, kdo se nabídne)

čtvrtek 12. 4. Setkání sester u Valíčků

sobota 21. 4. 2012 v 9:30 se bude konat 
seniorátní setkání staršovstev v Ostravě 

neděle 22. 4. Vaření s Kryštofem u Valíčků, 
spojené s procházkou kolem Morávky  
a povídáním o Thajsku.

neděle 22. 4. Večer chval v U-krytu

Sylva, Zuzka, Lucka, Pája, Domi, Naty, 
Niki, Anet, Dajka, Maki. To jsou jména či 
přezdívky dětí (nebo spíše teenagerů), které 
nikdo z nás před rokem neznal. Dneska už je 
ve sboru známe, většinu celkem pravidelně 
vídáme o nedělích, někteří se dokonce 
zapojují do služeb. 

Před rokem, 30. března 2011, se začala 
psát kronika Fusion. Nevěděli jsme, do 
čeho jdeme. Vybavuji si ten prvotní šok 
na staršovstvu ještě o rok dříve, když jsem 
oznámil záměr založit Fusion: „A kdo 
to jako povede? Všichni jsou přetížení! 
Máme všichni co dělat, abychom udrželi 
stávající služby!“. Pak jsme se jezdili dívat 
na jiné Fusiony a pomalu v nás začala 
růst touha to udělat. Zkusme si (my starší 
věkem) představit, jak bychom toužili něco 

Fusion slaví 
své první 
narozeniny!Kontaktní informace

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

takového dělat, kdyby to bylo za dob našeho 
mládí možné! Za ten rok se ve Fusionu 
stalo mnoho věcí. Dobrých i špatných. 
Každou středu, pak každé úterý, jsme se 
sešli na zkoušce, později se začala scházet 

skupinka tanečníků, jeli jsme na několik 
výletů a zažili jsme i dvě víkendovky, tedy 
výlety s přespáním. Udělali jsme několik 
workshopů, kde se děti učily hrát na nástroje 
a kapela se dávala dohromady. A hlavně 
jsme udělali několik koncertů. Některé byly 
dobré, některé hrozné, ale nadšená srdce 
dětí to nijak nezkalilo. Z počátečních 110 
dětí se číslo postupně snižovalo na cca 60, 
po prázdninách se vrátilo 30 dětí, což je 
i současný stav přihlášených, na zkoušky 
chodí celkem pravidelně cca 25 dětí. 

Peter, Džudži, Katy, Páťa, Nela, Tess, 
Dominika, Tomáš, Dalibor, Šebi, Kateřina, 
Veve, Klára, Matyáš, Filip. To jsou jména 
či přezdívky těch, které nikdo v našem 
sboru ještě neviděl (nepočítám-li vánoční 
vystoupení v divadle Čtyřlístek). A přesto 
i oni mají tu výsadu, že mezi množstvím 
různých témat našich fusioňáckých 
zamyšlení slyšeli také několik svědectví 
o životě ve víře a také příběh starý dva tisíce 
let: ten o jednom člověku, který všude říkal 
pravdu ostrou tak, že tím mocné tehdejšího 
světa doháněl k zuřivosti. 

Na každé zkoušce jsme se kromě nácviků 
songů taky docela bavili. Hráli jsme 
hry, dělali horké křeslo. Ale také jsme se 

Velikonoce v našem sboru budou ve znamení 
zvítězilého Beránka (podle knihy Zjevení)

Na Zelený čtvrtek bude u kazatele doma 
pašijní setkání v 18:00 (společně s mládeží)

Na Velký pátek (první polovina největšího 
svátku křesťanského) bude Velkopáteční 
shromáždění v 18:00 na faře. Následovat 
bude Cesta kříže. Sraz ve 20:00 u jezdeckého 
klubu pod Štandlem. Cesta bude letos pojata 
jako pašijní bibliodrama, ve kterém budou 
účinkovat všechny generace sboru. Tradiční 
nesení kříže je neoddělitelnou součástí. 

Na neděli vzkříšení (druhá polovina největ-
šího svátku křesťanského) bude bohoslužba 
 v obvyklém čase 10:45. 

VELIKONOCE



měl rozhovor se staršovstvem, kde nás spíše 
povzbuzoval. Nedělní shromáždění jste zaži-
li sami. Přirovnání mé osoby k autu značky 
Porsche, co hodně žere a rychle jede, si budu 
dlouho pamatovat. 

Rozhodování o Výměníku jsme přesunuli 
z neděle 25. 3. na neděli 1. dubna. Poslední 
březnové dny se rozběhla hustá internetová 
diskuse na téma Výměník ano či ne. Celkově 
se jednalo asi o 60 emailů. Na začátku to bylo 
dobré psané rozmýšlení, na konci už spíše 
hájení vlastních pozic. Diskusi hodnotím 
velmi kladně. Moc díky Markovi Moškořovi, 
který ji svým provokativním emailem odstar-
toval. Ve čtvrtek 27. 3. se sešlo staršovstvo 
a dohodlo se na strategii postupného naplňo-
vání cílů – tedy přesunout se do Výměníku, 
ale provést jen malé rekonstrukce. Se zámě-
rem musí souhlasit 3/4 členů sboru. Co dál? 
Je 31. 3. ráno. Zítra budeme vědět víc. Pán 
Bůh nás provázej, Boží Duchu věj, milost 
Kristova nechť nás překrývá. 

V sobotu 18. 3. jsem se zúčastnil předkon-
ferenčního setkání statutárních zástupců 
sborů, kde se předjednaly některé návrhy na 
celocírkevní konferenci. Byl čas o nich disku-

tovat, což považuji za nejpřínosnější. Rada si 
poopravila své pohledy. Toto setkání hodno-
tím kladně.

V březnu jsme v kázáních začali probírat ně-
které spíše zapomínané výroky Pána Ježíše 
Krista. Děkuji za některé další podněty. Sám 
se na přípravu těším. 

V začátku a konci března jsme slavili požeh-
nání Benjamina Kvasničky a Pavla Jurtíka. 
Modleme se za nové děti i za jejich rodiče.

V modlitebním seznamu nové děti a rodi-
če nechybí. Kdo by chtěl seznam mít, nechť 
mi řekne, anebo přijde na modlitební chvíli.  
V tomto měsíci výjimečně druhou středu 
a čtvrtou neděli. K dispozici je i modlitební 
seznam dorostenců – laviňáků.

V březnu se sešla starší mládež u Daniela 
a Lenky Siudových. Díky jim za pohostinnost 
i za zorganizování Daníkovi.

Během března přibyl do našeho sboru nový 
člen. Přibyl „papírově“, jinak ho známe už celý 
rok – Martin Kubart. Kromě Martina jsme si 
jistě všimli i nově příchozích z domova pro 
osamělé matky „Sára“. Moc děkuji všem, kdo 
jste je hezky přivítali. Výrok, že je mezi námi 
cítit láska, zahřál mne a jistě zahřeje i Vás. 

ohlédnutí kazatele za březnem

• za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem 
tomuto městu“ • za staršovstvo • za kazatele 
• za starší členy sboru, kteří již nemohou 
přicházet na bohoslužby • za členy, které 
opouštějí naše společenství a opouštějí i 
samu spasitelnou víru • za hezké přijetí 
nově příchozích do našeho společenství 
• za svěžest bohoslužeb a svědectví • za 
soudržnost a jednotu našeho společenství

První březnovou akcí bylo setkání mužů.  
Sešli jsme se v pátek 2. 3., bylo naplánová-
no jako odpočinkové posezení ve Stolárně. 
Zahráli jsme bowling (nejlepší byl David), 
poseděli, popovídali, dobré jídlo a pití jsme 
pojedli a popili. Jedinou nevýhodou byl velký 
hluk, takže jsme museli na sebe hodně křičet.  
Zhodnocení: Někdy může být i něco nedu-
chovního velmi duchovní. Díky patří Dalibo-
rovi za organizaci a starost o tuto akci.

Už minule jsem psal o velmi pilném nácviku 
Fusionu. Prodloužena byla doba zkoušek, 
konalo se i víkendové soustředění. Společně 
s Fusionem Karviná jsme mohli naše zpěváky 
vidět a slyšet na koncertě v úterý 27. března. 
Koncert byl přemístěn z kina Petra Bezruče 
do kina Vlast, nepřihlásilo se totiž dostatek 
škol. Intimní prostředí sálu mocně přispělo 
k dobrému vyznění celé akce. Koncert byl 
výborný, akční, zábavný a dobře moderovaný. 
U posluchačů, žáků škol, měl také úspěch. 
Neodešel jediný studentík. 

V neděli 18. 3. jsme se od vizitátora  
a předsedy naší větve Kristovy církve dozvě-
děli, že vizitace je od slova vizit – navštívit 
(nikoliv hospitace, či jak ji nazývají zlí jazy-
kové inkvizice). Daniel Fajfr mluvil se mnou, 
pročetl si členské zprávy a některé zápisy ze 
staršovstva (zdály se mu překvapivě stručné). 
Osobně se sešel s Valíčkovými, Gřundělový-
mi, Jitkou Lisníkovou, Božoňovými, s Davi-
dem Neuwirthem. Ve čtvrtek měl v Kairose 
povídání o životě osobním i obecně křesťan-
ském. Líbilo se mi, že se nebál být silně kon-
zervativní. V pátek navštívil na půl hodiny 
Lavinu a dětem vyprávěl o Davidovi a Goliá-
šovi. Jeho program byl pro mě znovu potvr-
zením, že pěkné vyprávění zaujme kohokoliv: 
děti poslouchaly jako říční mihulky. V pátek 

Od pátku 27. 4. do úterý 1. 5. bude v našem 
sboru mít praxi bratr Petr Kadlec, student 
Evangelikálního teologického semináře. Petr 
uvěřil ve společenství „Hope Praha“ a od roku 
2007 je členem sboru Církve bratrské v České 
Třebové. Vede mládež. Má rád Bibli a získal 
cit pro teologii (zejména pro reformovanou). 
Živí se ušlechtilou činností, zeměměřičstvím. 
Je ženatý a přijede s manželkou Idou, se 
kterou spolu mají dceru Madlenku. Byl  
a dodnes je významnou postavou východo-
české fantasy komunity. 

kazatelská praxemodlete se...

tak na 10 minut zamýšleli nad různými 
tématy. Například sebevědomí, zloba, sex, 
odpuštění, drogy a závislosti, láska, úcta 
(třeba k rodičům). Postupně jsme přidávali 
i příběhy a svědectví z našich životů či 
života pozvaného hosta, několikrát zaznělo 
evangelium. Uvědomuji si, že všechna 
tato témata jsou velkou zkouškou také pro 
všechny vedoucí. Je nesmírně důležité, 
abychom sami byli příkladem toho, co 
učíme. A přiznávám, že v mnohých tématech 
jsem cítil nesoulad mezi tím, co učíme 
a tím, co žijeme. Píšu to záměrně v množném 
čísle, nevyhnulo se to nikomu z nás. Kéž 
je to pro nás dobrá motivace k vlastnímu 
sebezdokonalování. Celoroční práce nás 
všech (dětí, vedoucích i dalších pomocníků 
viditelných či skrytých) vyvrcholila v březnu 
koncertním turné. Společně s Fusionem 
Karviná jsme ve třech dnech odehráli 
5 koncertů v Českém Těšíně, Frýdku-Místku 
a Karviné. Žádná psaná slova nedokážou 
popsat kvalitu a atmosféru koncertů, protože 
v nich nevyčtete emoce. Proto se ptejte těch, 
co viděli a slyšeli. Žádejte fotky a videa. 
A hlavně příště raději přijďte sami, protože 
toto turné, to byl neuvěřitelný zážitek.

Aleš, Karel, Jana, Olga, Olina, Pavla, 
Kryštof, Šárka, Tomáš, Honza atd. – to 
jsou jména dětí, které ještě nikdo nezná. Dětí, 
které možná přijdou na příští zkoušku. Nebo 
o týden později. Nebo za dva týdny. Nebo 
nepřijdou vůbec. Dětí, které pravděpodobně 
vůbec nikdy neslyšely ten dva tisíce let starý 
příběh, dětí, pro které jsme Fusion zakládali  
a pro které ho, dá-li Pán, povedeme dál. 

Děkuji všem vedoucím, všem členům 
i všem pomocníkům za rok plný práce 
a služby a přeji našemu Fusionu vše nejlepší 
do dalšího roku! 

– Petr Mauler
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Dostali jsme se za polovinu Zjevení Janova. Jsme už za poločasem knihy, který byl charakte-
rizován častým výskytem čísla 3 a 5. Po vidění hrůzostrašných příšer vystupujících z moře, 
země i nebe přichází definitivní tečka – Boží soud. Na scénu se opět vratcí sedmero pohrom: 

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další termíny

Kairos  
čtvrtek od 17:00 ve středisku volného času
Informace: David Neuwirth

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

STARŠÍ MLÁDEŽ  
pátek 11. 5. u Kvasničků v Janovicích 

FUSION
úterý od 17:30 v Ú-krytu na Slezké 
Informace: Petr Mauler

  6. 5. káže Petr Kučera – vede: Petr Mauler

13. 5. káže Petr Kučera a bude slavena Večeře Páně  – vede: Dalibor Kubátka

20. 5. káže Petr Mauler – vede: Samuel Fürst

27. 5. Letnice – káže Petr Kučera – vede: Miroslav Siuda

  3. 6. Svátek sv. Trojice – káže Karel Fojtík – vede: Petr Mauler

  2. 5. Soud nad světem, 7 pohrom v sedmy nádobách končící Harmagedonem (16. kap.)

  9. 5. Soud nad nevěstkou (17. kap.)

16. 5. Pád Babylonu (18. kap.)

23. 5. Modlitební hodina

30. 5. Konec konce a počátek začátku (19. kap.)

termíny

Modlitební skupinka
Druhá neděle – 13. 5. u kazatele doma 
(případně u toho, kdo se nabídne)
Čtvrtá středa – 23. 5. v rámci biblické hodiny

5. 5.–8. 5.  Brodfest – sjezd mládeže 
čtvrtek 17. 5. Setkání sester u Valíčků
neděle 27. 5. Večer chval v U-krytu
3. června – Svátek sv. Trojice. Na tuto neděli je 
naplánována seniorátní „rotační“ neděle, kde 
kazatelé kolují po sborech. U nás ve Frýdku 
bude kázat Karel Fojtík, mající funkci zástup-
ce seniora. Kazatel Petr Kučera odrotuje dale-
ko – do Havlíčkova Brodu, kde bude kázat na 
Biblické stezce.
sobota 8. 9. 2012 Seniorátní den v hotelu 
KAM v Malenovicích.

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

První den dubna posunul náš sbor k zásad-
ní změně – k přesunu ze stávající pronajaté 
modlitebny do nového pronájmu prostor 
Výměníku. Na staršovstvu jsme ještě ve 
čtvrtek byli poměrně skeptičtí, ale již zde do-
šlo k překvapivé názorové shodě – tedy pro 
přesun do Výměníku a pro úspornější va-
riantu. V týdnu před prvním dubnem došlo  
k internetové diskusi, kterou otevřel Marek 
Moškoř šikovnou a názornou prezentací. 
Diskuse byla rozsáhlá, vprostřed týdne mi 
během hodiny pípal jeden email za druhým. 
V neděli jsme hlasovali a podle odhadů jsem 
nepočítal, že bude varianta Výměník schvá-
lena. Za uspokojivou shodu jsme považovali 
hlasování 75% členů sboru pro. Nakonec 
se pro variantu Výměník rozhodlo 78%  
přítomných v sále (včetně pěti členů na dál-
ku hlasujících). Myslím si, že výsledek byl 
pro všechny překvapením. 

Velikonoce v našem sboru proběhly tra-
dičně. Na zelený čtvrtek jsme měli snad 
nejpočetnější setkání, jaké jsem kdy zažil.  
V pokoji nás bylo snad i třicet. Konalo se to-
tiž v době Kairosu. Jsem vděčný za ticho, kte-
ré bylo během čtení z Písma a knihy Den kdy 
zemřel Kristus. Velkopáteční kázání, stejně 
jako kázání na den vzkříšení, bylo inspirová-
no knihou Zjevení Janovo. 

Noční cesta kříže byla tentokrát v lehce 
divadelním stylu. Chvíle modliteb a chval  
u kříže nad městem byla tradičně hezká. 
Díky Jiřímu za organizaci, Samovi za inspi-
raci a Vaškovi za výrobu nového kříže, neboť 
starý shnil. Vzkříšení někteří prožívali ve 
sboru, jiní na KAMu, včetně modlitební noci 
mládeží. Obdivuji všechny mladé!

ohlédnutí 
kazatele
za dubnem

V Davym jsme navštívili místo English 
Campu v Petříkově v Jeseníkách. Ubytov-
na dobré průměrné kvality, majitel znalý 
English Campů a poměrně vstřícný. Jen se  
prosím modlete za vznikající tým English 
Campu. Zatímco v loňských letech vše šla-
palo už od ledna, letos se teprve nyní vše 
rozbíhá. Modleme se i za Davida Neuwirtha, 
vedoucího EC 2012.

Kazatel už od března dojíždí do Ostravy 
na kurz „zdravotník zotavovacích akcí“.  
Je povinností organizátora mít na táboře 
kvalifikovaného zdravotníka. Bude se to 
hodit jak na Laviňáckém táboře, tak možná 
i na English Campu. 

Při probírání Zjevení Janova na biblických 
hodinách jsme už na polovinou a přicházíme 
k začátku konce. Poslední soud a odkrytí zla. 
Před námi začíná svítat. Blíží se svatba Berán-
kova. Poslední biblická hodina v dubnu a prv-
ní biblická v květnu musely být zrušeny kvůli 
vážným rodinným komplikacím kazatele. 

Na konci dubna byl v našem sboru student 
dálkového studia Evangelikálního teologic-
kého semináře, Petr Kadlec. Asi jste pocho-
pili, že Petr a Ida patří mezi mé dlouhodobé 
přátele, kterých si vážím. Moc děkuji Valíč-
kovým za laskavé ubytování manželů i jejich 
Magdalenky. Petr byl v pátek na Lavině, kde 



 ● za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem 
tomuto městu“ 

 ● za kazatele s jeho nesnadnou rodinnou 
situaci 

 ● za staršovstvo 
 ● za starší členy sboru, kteří již nemohou 
přicházet na bohoslužby 

 ● za členy, které opouštějí naše společenství 
a opouštějí i samu spasitelnou víru 

 ● za hezké přijetí nově příchozích do našeho 
společenství 

 ● za svěžest bohoslužeb a přítomnost 
svědectví o životě 

 ● za akce prázdnin: Fusion Camp, English 
Camp, tábor Laviny

27. 5. Letnice – svátky seslání Ducha sva-
tého budou letos opět spojeny s kratším ká-
záním a s delšími modlitbami za celý sbor 
a jednotlivé oblasti služby. S trochou nadsáz-
ky se dá říci, že církev Letnice prožívala stále: 
Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli 
shromážděni: všichni byli naplněni Duchem 
svatým a s odvahou mluvili slovo Boží (Skut-
ky  4). Odpoledne se bude konat ekumenické 
setkání na farní zahradě ve Frýdku!

Začátek bude v pátek 11. 5. v 19:00 před 
nádražím ve Frýdku–Místku. Je tu možnost 
individuálního nástupu i odjezdu, stačí se do-
mluvit. Pojede se auty na opuštěnou chalupu 
nad přehradou Šance. Návrat je předběžně 
naplánován v neděli 13. 5. na bohoslužby  
v FM nebo v sobotu večer. Obsahem kláš-
terního víkendu je čas o samotě v rozjímání 
a modlitbách, trochu málo společné modlitby, 
málo rozhovorů, velmi skromné jídlo s tradič-
ním klášterním likérem na noc. Kolem ticho, 
špatný signál do mobilu a žádná elektřina. 
Fotky najdete na sborovém webu. 

letnice

klášterní víkend

modlete se...

ze staršovstva 28. 3. 
Vedli jsme rozhovor s Jirkou Siudou o jeho 
službě v internteamu na Fusion Campech 
a schválili jsme příspěvek na jeho službu 
10 000 Kč, což je polovina z částky, kterou 
KAM vyžaduje po svých služebnících. • Pro-
jednával se program Velikonoc a rozpisy slu-
žeb na další měsíc. • Staršovstvo se zabývalo 
otázkou přesunu do Výměníku a přípravou 
na členské shromáždění 1. 4. 2012. Rozhod-
lo se doporučit sboru hlasovat pro přesun 
do nabízených prostor, s úspornou varian- 
tou přestavby. 

ze staršovstva 27. 4. 
Hovořili jsme s Jitkou Lisníkovou o její službě 
internteamu na English Campech a schválili 
jsme příspěvek na její službu 5 000 Kč (polo-
vina z částky, kterou KAM vyžaduje po svých 
služebnících). Dále jsme s Jitkou mluvili 
o mládeži. • Staršovstvo diskutovalo nad vizi-
tační zprávou sboru. Zpráva je k dispozici pro 
všechny členy sboru k nahlédnutí či poslání 
emailem. • Staršovstvo souhlasí se zahájením 
přípravy na křest s Kamilem Rybou a Lucií 
Chvostkovou. • Rozdělili jsme si služby ve 
sboru a připravovali program Letnic. 

ZE STAršovstva

O víkendu 27. – 29.4 2012 zamířili všichni 
fusioňáci do Malenovic u Zlína, kde se konal 
festival Fusiondary. 

Tento festival nás zaujal už svým tématem: 
IMPOSSIBLE – nemožné. Co je nemožné 
a co možné? Právě toto jsme mohli zjišťovat 
v těchto dnech. Festival se konal druhým ro-
kem. My jsme jeli poprvé, a proto jsme nevě-
děli, co máme očekávat. 

Pár minut po příjezdu na školu, na kte-
ré jsme byli ubytováni, nás čekala krátká 
zkouška. Náš koncert dohromady s Fusio-
nem Karviná byl v pořadí druhý a podle re-
akcí publika usuzuji, že se nám fakt povedl.  
Celý víkend nechyběly koncerty ostatních 
Fusionů, chvály a zamyšlení, ze kterých jsme 
si všichni vzali asi nejvíce.

Součástí Fusiondary byly také workshopy, 
na kterých jsme se leccos naučili, teda ales-
poň já se na base zorientuju o něco lépe. 

V sobotu odpoledne pro nás měli vedoucí 
připravenou hru. Chodit v horku po Male-
novicích a zjišťovat názvy ulic byla fakt sran-
da. A navíc jsme byli dobře rozděleni. Náš 
vedoucí musel mít radost, že má ve skupině 
deset holek, z toho osm Kaček. 

Nakonec musím zmínit megasbor, který se 
mi líbil ze všeho nejvíc. Učit zpívat 200 lidí 
najednou, to už je něco. Ale naši „učitelé“ to 
zvládli na jedničku a my umíme o pár písni-
ček víc.

Prvně jsem si myslela, že za víkend ne-
můžeme skoro nic stihnout, ale teď vím, že 
s Fusionem je všechno „possible“ (možné). 
Těším se na příští rok.  – Katka

Tyto tři dny pro mě byly hodně význam-
né. Bylo to velmi skvělé. Plno lidí se sešlo 
a dovědělo se o sobě tolik. Dokonce tam byli 
i Američani, kteří nás učili hrát na různé ná-
stroje, tance a plno dalších zajímavých věcí. 
Také jsme získali nové zkušenosti. Já osobně 
jsem měla workshop divadla, který byl velice 
zajímavý, hrály se tam různé improvizační 
hry. Užili jsme si také plno her, koncertů růz-
ných Fusionů, Tensingů. A dokonce tam byly 
i chvály, což mě velmi potěšilo a překvapilo 
mě, že řada lidí se jich zúčastnila. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří tam byli 
a hlavně těm, co měli vše na starost. Moc se 
mi to líbilo! Hned bych chtěla ZPĚT.  

 – Silvie 

víkenDovka sborů fusionměl i duchovní program, Sobotu jsme vě-
novali dlouhému rozhovoru na téma vedení 
sboru, pastorace a kázání (kázání jsme vě-
novali nejmenší díl času.) V neděli Petr kázal  
(z mého pohledu výborně) a účastnil se vaře-
ní s Kryštofem. V pondělí absolvoval krátkou 
exkurzi z Janovic do Bystrého i s Magdalen-
kou. V pondělí zahajoval kurz pro Laviňáky  
o larpech a práci v dorostu.

V pondělí večer (30. 4.) a v úterý celý den 
(1. května) se konal 24 hodinový kurz s ná-
zvem „Zrození rytířů“ pro naše vedoucí 
v Lavině. Byl zaměřen na Larpy, což je téma 
které vyučoval výše zmíněný Petr Kadlec 
a jeho přítel Jakub Dlabka (Sangvinar). 
V úterý odpoledne se slova ujal Petr Vítek 
(právo), Petr Kučera (příprava duchovních 
programů) a Dalimil Staněk (psychologie). 
Kurz vyzněl velmi křesťansky, pro mě bylo 
nejlepší vyprávění Sangvinara o dobru a zlu 
v dřevárnách a LARPech spojenou se svě-
dectvím o své víře. LARP (z angl. live action 
role playing) je oblíbená zábava mladých, 
hraní rolí na živo. Již nehraji příběh v počí-
tačové hře, ale zahraji si ho na živo v terénu, 
včetně kostýmů. Na Lavině probíráme stále 
život Pána Ježíše Krista.

Poslední víkend v dubnu se konal Fusion-
dary, „sjezd“ Fusionů ve Zlíně – Maleno-
vicích. Z našeho Fusionu tam jelo 16 lidí. 
Celkem jich bylo 200 z celé severní Moravy. 
Více informací od samotných účastníků na 
protější straně. 

Vaření s Kryštofem se konalo po delší 
odmlce. Před ním byla procházka – okruh 
přes a kolem našich řek. Potom následovalo 
povídání na zahradě a čekání na dobré jídlo. 
Hlavním chodem byla švarma, kapsa podob-
ná pita-chlebu, plněná výborným masem 
s dresingem a zeleninou. K tomu tradiční 
salát. Na modlitební chvíli jaksi nevyšel čas 
ani prostor. 

– Petr Kučera



ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku

ČERVenEC
2012

ročník 3.

Biblické hodiny se budou konat nepravidelně, kvůli nejrůznějším akcím. 

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

letní tábory Další termíny

Biblické hodiny  středa od 19:00 v modlitebně

PRÁZDNINY
V období prázdnin se nebudou konat tato 
setkání: Lavina, Fusion.

Kairos se bude setkávat na základě domluvy.

STARŠÍ MLÁDEŽ  
Informace: Daniel Kvasnička

1. 7. káže Josef Vítek, vede: Mirek Siuda

  8. 7. káže Petr Kučera a bude slavena Večeře Páně, vede: Dalibor Kubátka

15. 7. káže Petr Kučera, vede: Petr Kučera

22. 7. káže Petr Kučera, vede: Samuel Fürst

29. 7. Po English Campové bohoslužby, vedou David Neuwirth a Petr Kučera

11. 7. „Marný“ pokus o chronologii knihy zjevení – shrnutí knihy Zjevení

18. 7. Boží pohled na dějiny – teologie dějin

  1. 8. Záhada tisícileté říše

15. 8. Zlo a ďábel v knize Zjevení

22. 8. Konec dějin

termíny

Modlitební skupinka
Druhá neděle, 8. 7., u kazatele doma (případně u toho, kdo se nabídne).
Čtvrtá středa, 24. 7., v modlitebně v rámci biblické hodiny.
Kdo si přeje dostávat modlitební zpravodaj, ať se přihlásí u kazatele a nebo u Sama Fürsta.

English Camp: 21.7.–28.7. 
v Petříkově v Jeseníkách
Fusion Camp: 21.7.–28.7.  
v Ostravici v hotelu Florián.
Tábor Laviny: 6. 8.–13. 8. 
v Melečku u Hradce nad Moravicí
Prosíme o modlitby za všechny tyto akce. 

Sbírka pro potřeby dětského domova na 
Ukrajině, kam jede Majka.  8. + 15. + 22. 7.
Po English Campová párty 29. 7. na farní 
zahradě po bohoslužbách.
Seniorátní den, sobota 8. 9. 2012 v hotelu 
KAM v Malenovicích.
V neděli 9. září se bude kromě Večeře Páně 
slavit i křest nových členů sboru. 

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

Jste na dovolené a nemůžete 
být v neděli ve sboru? 

Poslouchejte na cestách 
záznamy nedělních kázání:

V červnu ve věci Výměníku jakoby utichl 
veškerý ruch. Je to tak. Netrpělivě dodnes 
očekáváme na poslední, ale velmi důležitý 
údaj ve smlouvě – výši nájmu, která se po 
rekonstrukci výměníku zvýší. Veškerá povo-
lení máme v rukou (díky trpělivé práci Mo-
niky). Ihned po podpisu můžeme začít kutat. 
Zatím čekáme a týdně voláme. 

Během června jsem méně kázal, jednak 
díky účasti a kázání na biblické stezce a jed-
nak díky mé dovolené. 

Uskutečnila se další studna tří bratří, 
tentokrát na téma | víra | naděje | láska. 
Moderování a shrnutí se hezky ujal Petr Ka-
dlec, student ETS. Ostatní slovo zastali Da-
vid Neuwirth, Daniel Kvasnička a kazatel.  
V rámci bohoslužeb jsme vykonali sbírku na 
Evangelikální teologický seminář v hodnotě 
2200 Kč. 

V červnu se konala dvě staršovstva. První 
bylo hodně pracovní (15 bodů!), ale vše jsme 
zvládli. Konalo se na den dětí 1. června. Dru-
hé bylo velmi povzbuzující staršovstvo s ve-
doucími nových skupinek pro dívky – Mo-
nikou, Veronikou a Danielou. Máme radost z 
toho, že vznikly dívčí skupinky, na které cho-
dí především holky s Fusionu – jak věřící tak 
na hledající. Na tomto staršovsvu jsme také 
mluvili s novým přípravným členem našeho 
sboru, Kamilem Rybou. 

Mezi červnovými Kairosy jistě zazářil 
čtvrteční večer na téma Písně Šalamounovy 
– Písně Písní, který připravil David se svou 
snoubenkou Shelly McMullen. Podíleli se na 
něm oba rovným dílem, s krásným a aktuali-
zovaným výkladem do dnešní doby. 

ČERVEN
POHLEDEM
KAZATELE

Na dalších akcích se uzavíral školní rok 
a s ním i aktivní církevní rok: 

Na biblických hodinách jsme dokončili 
výklady knihy Zjevení. O prázdninách budou 
ještě nějaké dozvuky. Kdo si chce shrnout ce-
lou knihu, nechť přijde aspoň ve středu 11. 7.  

Svůj prázdninový rok zakončila i Lavina 
u Bořka na zahradě. Jak tam bylo nevím, ale 
asi dobře. 

Závěrečný koncert Fusionu se uskutečnil 
poslední úterý v Sokolíku. Sál byl plný, ro-
diče i sbor přišli. Koncert nedopadl úplně 
podle představ organizátorů. Začátek nebyl 
vůbec snadný, neboť zmizel najatý zvukař, 
ale druhá polovina byla už výborná.

Poslední neděli v červnu se konala společná 
slavnost chval frýdeckých chválových sku-
pin na zahradě u kostela sv. Jana Křtitele ve 
Frýdku. Měla spíše koncertní charakter, prv-
ní část vedl Mirek Přikryl, druhou náš Dali-
bor a závěrečnou část Vláďa Ochman. Akce 
se povedla. Další večery chval zase v září.

– Petr Kučera 



za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • za starší členy 
sboru, kteří již nemohou přicházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí naše společenství a opouštějí 
i samu spasitelnou víru • za hezké přijetí nově příchozích do našeho společenství • za svěžest bohoslužeb 
a přítomnost svědectví o životě • za prázdninové akce: Fusion Camp, English Camp, tábor Laviny

modlete se

prázdninová dokreslovánka

Všichni jsme koukali, 
kdo se v neděli objevil 

za kazatelnou.
Poslední měsíc s Fusionem byl jemně 

hektický. Měli jsme koncertů více než 
obvykle. Na zkouškách jsme hodně cvičili 
a málo se bavili. Nakonec přišel ten den. 
Poslední úterý v tomto školním roce.

Na místě koncertu jsme se sešli čtyři hodiny 
před začátkem koncertu. Moje představy 
byly krásné: Za hodinu nachystáme 
aparaturu, potom budeme hodinu cvičit  
s kapelou, nakonec hodina se sborem, pak 
budeme odpočívat a prostě trávit čas spolu. 
Ale jelikož jsme měli rozpočet na koncert 
nižší, než je nula korun, dělalo se to vše velmi 
složitě. Díky kamarádovi od Jirky jsme měli 
zvukaře s „aparaturou“ za pár korun, který 
ale někam musel nutně odběhnout, takže 
nakonec koncert zvučit nemohl. 

Místo jsme měli taky za pár korun, protože 
paní z hospůdky, která byla pod sálem 
věřila, že díky koncertu bude mít větší tržby.  
Ale prostor na pódiu byl pro Fusion příliš 
malý. Vměstnali jsme se tam jen tak tak. 
Děcka měla strach, že se to staré podium pod 
námi propadne.

Podle mého časového plánu nefungovalo 
nic, protože bez peněz není technika a bez 
techniky není koncert. Takže Jirka v době, 
kdy jsme měli cvičit a zkoušet, lítal po  
celém městě a kupoval a půjčoval věci, 
které jsme potřebovali. Byl to náš první 
samostatný koncert někde mimo U-kryt, 
a tak jsme zjistili, že to není žádná sranda. 
Snažili jsme se „uplést z hovna bič.“ A to 
moc dobře nejde.

Po dlouhých přípravách a zmatcích 
nastal ještě zmatenější začátek. Fusioňáci 
byli rozhození z toho, že neslyšeli vůbec 

žádné nástroje a diváci byli rozhození 
z toho, že slyší jen hluk a nerozumějí slovům. 
Tři zpěváci si během jedné sloky předávali 
jeden funkční mikrofon... Tak jsme zjistili, že 
zvukař zmizel. 

Jirka se rozhodl, že ho zastoupí, doběhl 
k mixpultu a začal se s ním seznamovat. Po 
půl hodině koncertu pomalu zjistil, jak vše 
funguje. A děcka získala jistotu na pódiu. 
Na to, jak byl začátek hrozný, byl konec 
skvělý. Děcka si to užila. Byl to přece jen 
závěrečný koncert a někteří Fusioňáci už 
nebudou od září chodit.

Po koncertě jsme měli grilovačku. Grilovali 
jsme klobásky. Povídali si. Zasmáli se. A také 
jsme si zabrečeli. Sklidili jsme aparaturu. 
Odvezli jsme, co bylo popůjčované. V autě 
jsme si s Jirkou povídali o tom, jak to není 
sranda dělat koncert bez pořádné aparatury, 
ale že to mohlo dopadnout hůř. Jak říká 
moje mamka: „Pokud bič z hovna upleteš 
tak si moc nezapráskáš. A pokud zapráskáš, 
tak zapráskáš maximálně sebe.“ A tak po 
příjezdu domů, o půl druhé ráno, jsme 
vyčerpaně a spokojeně usnuli.

Myslím si, že jsme za ten rok udělali hodně 
práce a že bez Boha bychom neudělali 
vůbec nic. Před koncertem jsme se modlili. 
A modlilo se snad více děcek z Fusionu než 
vedoucích. Je to skvělý pocit.

Teď pojedeme asi s polovinou děcek na 
kemp. Věřím, že bude Bůh pracovat i tam. 
Děkuji za modlitby a prosím modlete se 
za Fusion i dál. Nejde totiž o nás, ale o ty 
co Boha ještě neměli příležitost poznat. 
A ukázat jim cestu, to je naše práce.

– Pavel Adámek

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
FUSIONU
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oběma tělesy jsou nadstandartní. I zde Pán 
Bůh milostivě působil. 

Tábor Laviny: 6. 8.–13. 8. v Melečku 
u Hradce nad Ostravicí. A opět se opakuji. 
Zřejmě jeden z nejhezčích táborů, co jsem 
zažil. Pohodový, moudře vedený, se spoustou 
prostoru pro spontánnost. Dětem se tábor 
více než velmi líbil. Vznikly hezké vztahy.  
Na konci tábora jsme povídali s každým 
dítětem o víře a modlili se s nimi. Když jsme 
se jich ptali na duchovní programy, říkali, že 
se jim líbily, ale v Boha moc nevěří. 

Neměli jsme sborovou dovolenou, a tak 
sled akcí nebyl hektický. Ale chyběla mi  
a vím, že nejen mě. Příští rok jistě bude!

Počítal jsem s tím, že budeme pilně budovat 
ve Výměníku, ale jednání se protáhla. Dnes 
víme, že to bylo díky novému zákonu, kterým 
se Distepu protáhl výběr firmy na opravu. 
Víme také o nové nabídce pronájmu, která 
je 2.5 násobná. Čeká nás další jednání a je 
dobře, že jsme nepodepsali „bianko šek“. 
Nové prostory však nutně potřebujeme.
Zvláště v době táhlé rekonstrukce ve 
sborovém domě ČCE. 

Během prázdnin pokračovaly v omezené 
míře biblické hodiny. Uzavřeli jsme knihu 
Zjevení. V poslední fázi nás zůstala úsměvná 
skupinka „de jure“ nečlenů CB. Ale bylo to 
společenství dobré, milé, dychtivé. A toho 
jsem si vážil. 

Třemi hlavními akcemi, které náš sbor na 
léto plánoval byly: 

English Camp: 21. 7.– 28. 7. v Petříkově 
v Jeseníkách. Akce početně nevelká, ale 
velmi dobrá. Pán Bůh se milostivě dotýkal 
účastníků i budoval celý tým. Společenství 
a aktivity byly skvělé, pohodové. Jídlo 
nadprůměrné, ubytování lehce horší, ale 
vyvážené hezkým přístupem personálu. 
Večerní programy byly velmi silné. 

Fusion Camp: 21. 7.– 28. 7. v Ostravici 
v hotelu Florián. Byl jsem zde jen necelý 
den. Co mě zaujalo na první poslech byla 
doprovodná kapela – fantastická, hudebně 
i hlasově. Společenství hezké. Fusion Camp 
byl organizován s havířovskými, či spíše náš 
Fusion se přidal k Havířovu. Vztahy mezi 

LÉTO PODLE
KAZATELE

Udála se rovněž velká slavnost, Terka 
Malcharová se provdala za Grahama 
Kervina. Svatba se odehrála v Olomouci, 
oddávajícím jsem byl já. Ještě nikdy jsem 
nepropotil uzel na košili, zvláště při slibu, 
kdy Graham místo „chci ti být věrným 
manželem„ slavnostně prohlásil „chci tě 
bít...“. Svatba to byla velmi krásná, esteticky 
propracovaná, včetně bílých holubiček nad 
stoly a noční světelné show. Rovněž mě 
mile potěšila velká a silná komunita z misie 
Církve Kristovy, kde Graham pracoval jako 
evangelista. Novomanželé odjeli do Anglie 
a budou bydlet v Edinburghu, kde Graham 
bude studovat teologii. Co bude dál se uvidí.

Během prázdnin uzrálo definitivní 
rozhodnutí manželů Božoňových odejít  
z našeho sboru do sboru AC Havířov. Mají to 
blíž a způsob bohoslužeb jim více vyhovuje, 

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další termíny

2. 9. káže Petr Kučera, vede: Petr Kučera

8. 9. káže Petr Kučera a slavena Večeře Páně, vede: Petr Mauler

16. 9. káže Luboš Hlavačka, vede: Mirek Siuda

23. 9. káže Petr Kučera, vede: Samuel Fürst

30. 9. káže Petr Kučera, vede: Dalibor Kubátka

neděle 8. 9. Křest. Sraz v 9:00 ve Starém městě. 

neděle 16. 9. Večer chval v kostele sv. Jana Křtitele

středa 19. 9. v 18:00 u kazatele setkání všech, kteří vedou a nebo chtějí vést skupinky. 

sobota 6. 10. Akce tatínků s dětmi v lanovém centru v Ostravici.  
Organizuje Dalibor Kubátka.

sobota 21. 10. Podzimní klášterní víkend

termíny

Modlitební skupinka
V neděli 23. 9. 2012 u kazatele v 18:00
Kdo si přeje dostávat modlitební zpravodaj, ať se přihlásí u kazatele a nebo u Sama Fürsta.

Kairos  
čtvrtek od 17:00 ve středisku volného času
Informace: David Neuwirth

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

STARŠÍ MLÁDEŽ  
sobota 15. 9. Informace: Daniel Kvasnička

FUSION
úterý od 17:30 v Ú-krytu na Slezké 
Informace: Petr Mauler

AKTIVITY ONLINE
Sborový web: www.cbfm.cz

Najdete nás také na Facebooku

Fusion: www.fusionfm.cz

Kairos: www.kairosfm.cz

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



jak nám to vysvětlili první zářijovou neděli. 
Je mi líto, že ze sboru odchází znalec Písma, 
dlouholetý starší sboru a místopředseda.  
Je mi líto, že už pravidelně neuvidíme jeho 
ženu milou Oksanu. Rozloučili jsme se s nimi 
na modlitbách. Radostí je, že neodcházejí od 
Boha, ale do jiného sboru, snad živějšího, 
než je ten náš.

O prázdninách jsem měl tu milost mluvit 
s několika mladými lidmi o víře. Prožívat 
s nimi probouzení nového života z Ducha 
Svatého. Je to vždy velmi radostná chvíle.

O prázdninách jsme také dokončovali 
přípravy na křest s Lucií Chvostkovou, 
Stáňou a Kamilem Rybou. Prožili jsme 
rovněž hezké společenství. 

V srpnu jsem více než čtrnáct dní neměl 
počítač, který byl v opravě. Byla to celkem 
nepříjemná doba. Jak je dnes člověk závislý 
na té technice!

V létě se rovněž zastavil běh modlitebních 
chvil s tím, že začne od září jinak. Zatím není 
žádný plán, jen provizorní, že modlitební 
chvíle bude 23. 9. 2012 v 18h u kazatele. 

V září jsem, možná k překvapení některých, 
odjel na týden na dovolenou. Byl to 
plánovaný termín už od jara. V tomto roce 
jsem vyčerpal celých pět týdnů dovolené 
takto: na jaře na Slovensku jeden týden, 
týden v Rumunsku, dva týdny během času 
úmrtí tatínka a týden na podzim.

– Petr Kučera

English Camp sice přinesl ovoce, ale nesmíme teď „usnout na vavřínech“. Díky kempu 
a následnému follow-upu máme spoustu kontaktů a nových vztahů se studenty. Před námi 
je celý rok, ve kterém máme možnost pořádat spoustu akcí, na kterých můžeme studentům 
o Bohu dále svědčit. Každý týden se bude konat mládež, běží a rozjíždí se malé skupinky 
studia Bible a budou větší akce jako například Houba. Chtěl bych všechny poprosit o modlitby 
a povzbuzování. Prosím modlete se za vedení a tým mládeže (David, Ondra, Jarda, Shelly 
a Jitka): abychom měli pevný vztah s Pánem Ježíšem, abychom se k Němu přibližovali a mohli 
být tak vzorem mládežníkům, abychom měli moudrost ve vedení mládeže a dostatek energie 
pro tuto náročnou ale radostnou službu. Prosím taky o občasné povzbuzování, abychom 
viděli, že v tom jako tým nejsme sami, ale že i lidé ze sboru jsou v tom s námi, že vám na nás 
a naší službě záleží. Prosím modlete se za studenty, aby byli radostné zprávě o Pánu Ježíši 
otevření a aby byli další, kteří se rozhodnou odevzdat svůj život Pánu Bohu.

–  David Neuwirth

Nový Tým kairosu

I když se výklady knihy Zjevení netěšily 
velké popularitě, já sám a někteří další prožili 
nad touto knihou pozoruhodný a silný čas. 
Kniha Zjevení mi do značné míry změnila 
život. Při výkladech jsem byl inspirován 
nejvíce krásným a trochu ironickým 
výkladem Jiřího Mrázka, ale i dalšími 
výklady. Především jsem se snažil používat 
svou hlavu s odvážnou vírou, že i já Ducha 
svatého mám.

Co jsem se hlavně dozvěděl? 
Že ne májský kalendář, ale nebeské 

počitadlo utrpení odměří čas k závěru dějin. 
Jak pozoruhodné. Utrpení má klíčový smysl 
 v dějinách lidstva. 

Že nemám podíl na milostivém Božím 
pozvání k nebeské hostině, ale mám podíl na 
tom, zdali bude má nitka v nádherném šatu 
nevěsty. 

 Že má představa o Zjevení jako závěrečném 
boji mezi dobrem a zlem, Bohem a ďáblem, 
byla mylná. Zatímco na zemi se dějí hrůzy, 
v nebi se až nepochopitelně zpívá, a chválí 
Hospodin. Závěrečný boj se nekonal.  
Ve slavném Armagedonu budou podle 
Zjevení rezivět tanky a rakety, protože 
dříve než se spustila bitva, ozvalo se z nebe 
„STALO SE“. A bitva vyhrána. 

A co s ďáblem? Ten se rovněž připravuje 
k boji. Pán Ježíš vyjíždí jako ženich v bílém 
šatu s průvodem pro svou nevěstu. A jen, 
jakoby „bokem“ (ani si neumaže bílý šat...) 
zlikviduje šelmu. Přichází drak (ten dávný 
had), snad aby kazil svatební hostinu, ale 
Pán Ježíš posílá pouze anděla, aby jej uvázal 
jako psa, aby nerušil. 

Ano, kniha Zjevení dává mnohonásobně 
najevo, že v Kristu se stalo to vítězství, dávno 
v kříži Kristově!!! 

– Petr Kučera

PÁR POZNÁMEK 
kE ZJEVENÍ

Kompletní fotografie z tábora Laviny  
i s dalším komentářem najdete na adrese:
cbfm.rajce.idnes.cz/Tabor_Laviny_2012/

Ve červenci se odehrál na Melečku u 
Hradce nad Moravicí vynikající spontánní 
tábor na téma Vikingové 1065, tedy na 
motivy historické doby, která rozhodla  
o osudu Anglie. 

Laviňáci se zhostili strany vikingů se 
svými vedoucími – Snorrisem a Hakonem. 
Tabor probíhal v blízkém okolí, na krásných 
loukách, v lesích i na delší výpravě, kdy jsme 
dobývali tábor střediska volného času.

Děti byly super, vedoucí neméně. Počasí 
přálo. Kuchyně byla tvořena silným týmem – 
maminka od Markéty s manželem a Markéta 
– šlapala fantasticky a dětem moc chutnalo. 
Hlavním vedoucím byl Petr Vítek.

Vyprávěli jsme příběhy z Bible podle Božích 
vlastností: Svrchovaný (příběh o zastavení 
slunce nad Gibeonem); Stvořitel (příběh 
Jóba); Soucitný (příběh Ninive), Spravedlivý 
(příběh Sodomy), Zachraňující (příběh 
potopy), Velemoudrý (příběh Josefa), Věčný 
(příběh Jana na Patmosu).

–  Petr Kučera

TÁBOR 
LAvinY



Letosv červenci jsme opět pořádali English 
Camp, tentokrát v horské chatě v Petříkově 
v Jeseníkách. Toto místo bylo jako stvořené 
pro pořádání English Campu – měli jsme 
k dispozici chatu jen pro sebe, sportoviště, 
velkou společenskou místnost, dostatek 
prostor pro výuku angličtiny a večerní 
diskuze. Jako bonus pro nás bylo doposud 
nejlepší jídlo, jaké jsme kdy na English 
Campech zažili. 

Již třetí rok dorazil tým mladých a úžasných 
Američanů z First United Methodist Church 
v Peorii, Illinois, tentokrát pod vedením 
Theresy Wike Black. Výuky angličtiny se 
ujali Willie Hofstetter, Keli Totton, Caitlyn 
Clayton a Lynn Sidler. Pomáhali jim Rachel 
Skewes, Jill Sidler, Coray Kirwan a David 
Hofstetter. Za tento devítičlenný americký 
tým jsme velmi vděční – nejen, že obětovali 
dva týdny svého volného času, ale taky je 
to stálo spoustu financí (letenky, školení 
v KAMu, samotný EC, poplatek na režie 
KAMu, atd.). Většina členů amerického 
týmu si na tuto misijní cestu vydělávala 
již od ledna 2012, například prodejem 
domácích sušenek, sběrem a tříděním 
odpadků, různými brigádami a jinými druhy 
fundraisingu.

V českém týmu se sešlo 10 lidí. Za 
sebe mohu říct, že byla radost pracovat 
v takovémto týmu – všichni byli ochotní 
podílet se na přípravě EC, každý do toho dal, 
co mohl, a i když jsme občas měli rozdílné 
názory, nakonec jsme byli v rozhodnutích 
jednotní. Členové českého týmu byli: Jitka 
(hlavní překladatelka), Michal (hry), 
Ondra (sporty), Miriam, Jarda a Viktor 
(hudební skupina), Markéta (občerstvení), 
Míša (zdravotník), Zababa (výlet) a Mark 
(podpora „bláznivých“ aktivit). Já měl 
na starost hlavně vedení týmu a podporu 
jednotlivých týmáků, aby byli úspěšní  
ve zvládnutí svých rolí a zodpovědností. 
Všichni měli na starost ještě spoustu další 
věcí (večerní diskuze, labyrint, fotografování, 
workshopy, …), kterých se každý zhostil jak 
jen bylo v jeho/jejích silách – tohle jsou jen 
nejdůležitější z nich.

Tento rok bylo heslem English Campu 
„Greater than“ (Lepší než...). Na příkladu 
marnotratného syna a jeho staršího bratra 
(Lukáš 15, 11-32) jsme se každý večer 
zamýšleli nad tím, že Bůh a žít život s Ním 
a pro Něj je lepší/větší/úžasnější než žít 
jen dobrý život, mít svobodu, poslouchat 
pravidla, naplňovat očekávání nebo žít podle 

CAMPENGLISH 

našeho já. Každý večer jsme si poslechli část 
příběhu v moderní podobě, osobní příběh 
někoho z českého nebo amerického týmu  
a v menších skupinkách jsme měli možnost 
o daném tématu diskutovat. Bylo úžasným 
povzbuzením sledovat, jak studenty příběh 
zajímá a jak se každý večer těší na jeho 
pokračování. Z večerních diskuzí jsem měl 
radost i díky tomu, že byly užitečné jak pro 
studenty, kteří o Bohu nikdy neslyšeli, tak  
i pro týmáky, kterým diskuze pomohla jít více 
do hloubky v daném tématu.

Jak si Bůh English Campy používá? 
Studenti na EC jezdí hlavně proto, aby se 
zdokonalili v angličtině, aby využili možnosti 
navázat kontakty s rodilými mluvčími a aby 
trávili čas s přáteli. Proč English Campy 
ale pořádáme my? Hlavním důvodem 
je, že se snažíme poslechnout a naplnit 
Ježíšův příkaz: „Jděte ke všem národům  
a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno 
Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby 
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“  
(Matouš 28, 19-20). 

Jako očitý svědek z letošního English 
Campu mohu říct, že studenti, kteří o Bohu 
třeba nikdy neslyšeli, se během večerních 
programů a diskuzí mohli dozvědět spoustu 
nových věcí o Bohu a křesťanství a během 
celého dne mohli vidět na týmu, co to vlastně 
prakticky znamená žít život pro Boha. 

English Camp vytvořil prostředí, ve kterém 
měl každý dostatek informací a příležitostí, 
aby mohl učinit své velké rozhodnutí – 
rozhodnutí žít svůj život s Bohem. Šestý 
večer na EC jsem měl možnost diskutovat  
s jednou studentkou o rozhodnutí odevzdat 
svůj život Pánu Bohu a následně se s ní 

modlit za Spasení. Nikdy jsem naživo 
neviděl narození dítěte, ale jsem si jistý, že 
to je stejně radostná událost jako obrácení 
a znovuzrození člověka. Být svědkem jejího 
velkého životního rozhodnutí a proměny  
bylo pro mě dlouho očekáváným ovocem 
English Campu a zároveň úžasným 
povzbuzením investovat můj čas, energii  
a prostředky pro práci s mládeží a pokračovat 
v pořádání English Campů pro studenty 
znovu i příští rok.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se 
jakkoli do přípravy English Campu zapojili  
a pomohli k uskutečnění této akce. Chtěl 
bych poděkovat týmu, za jejich práci, 
investovaný čas a energii; amíkům, kterým 
záleží na „ztracených ovečkách“ na druhé 
straně zeměkoule; sboru za finanční 
podporu, bez které by pořádání kempu 
bylo znatelně komplikovanější; všem, kteří 
se za nás a za studenty modlili. Chtěl bych 
poděkovat hlavně Pánu Bohu, že nám dával 
dostatek energii a odhodlání a hlavně za to, 
že se k našemu úsilí přiznal a my se můžeme 
radovat z ovoce

–  David Neuwirth



JITKA: Na konci května jsem se stala 
součástí interního týmu pro Anglické kempy 
v Česku. Měla jsem možnost poznat, jaké to 
je žít s  anglicky mluvícíma lidma. Přestože 
pro mě byli naprosto cizí, tak jsme se velice 
brzy stali rodinou. Poznala jsem jiné sbory, 
pracovala jsem se spoustou mladých věřících 
a nevěřících. Bylo to léto plné zajímavých 
příběhů lidí kolem mne, ale já bych se s vámi 
ráda podělila, co to přineslo mi.

Jednou mi někdo řekl, že se člověk nemůže 
sám změnit z pohodlí svého domova. Nikdy 
jsem se nad tím nijak zvlášť nepozastavovala, 
ale teď vím, že to je pravda. Kdybych celé léto 
strávila doma, určitě bych nebyla taková, 
jaká jsem teď.

V  červnu mě Bůh učil o sobě. Používal 
k  tomu především Bibli – pochopila jsem, 
kdo je to Duch Svatý a jak vlastně pracuje, 
dával mi stále větší a větší hlad po něm samém 
 a taky mě učil o tom, jak Ježíš vychovával své 
učedníky.

Když pak v  červenci začaly kempy, tak 
mě pro změnu učil, jak na něj spoléhat, jak 

JIŘÍ: V létě jsem se účastnil několika Fusion 
kempů. Každý kemp je jedinečným úkazem 
fungování různorodých lidí za jediným cílem 
– zvěstování evangelia teenagerům ve věku 
13-20 let pomocí hudby a díky srozumitelné 
řeči vedoucích (křesťanština nedoporučena).

Na kempech bylo mnoho momentů kdy 
jsem cítil Boží přítomnost, ale nejkrásnější 
a nejsilnější dotek byl v labyrintu. Labyrint 
je něco jako hra s různými stanovišti, ale 

nezapomenutelné LÉTO
Jitka S JirkOU absolvovali o prázdninách několikatýdenní 
stáž KAMu. Co Prožili a jak celou zkušenost hodnotí?

pracuje v  každém a jak si dokáže použít 
sebemenší příležitost k  tomu, aby se dal 
lidem poznat.

Bylo to skvělé. Díky této zkušenosti jsem 
Bohu mnohem blíže, jsem silnější ve víře  
a rozhodně nechci jít zpátky a být tou Jitkou, 
kterou jsem byla na konci května – i když si 
ještě neuvědomuju, co všechno se změnilo. 
A proto bych chtěla poděkovat vám, mému 
sboru, mojí rodině, že jste mi tuto příležitost 
umožnili a že jste mě finančně a modlitebně 
podpořili.  Děkuji.

–  Jitka Lisníková

je zaměřena na život studentů. Každý ze 
studentů má možnost přemýšlet o svém 
životě a o Bohu. Na konci bludiště je výzva 
k přijetí Krista do svého života. Byly tam 
květináče, hlína a semínka, jako symbol 
začínajícího nového života. Také tam byly 
některé rostliny pro věřící, kteří chtěli udělat 
jakýsi restart v životě víry. 

Chceme s nimi vědomě začít v našem sboru. 
Je to i výzva rady církve bratrské, abychom 
se snažili číst společně Bibli. Mluvit o nich 
můžete především se Samuelem Fürstem  
a s kazatelem. 

Skupinky v uplynulém školním roce: 
 ● chválící skupinka
 ● dvě skupinky u Adámků  

s děvčaty z Fusionu
 ● buňka pod vedením Ondry Krumploviče
 ● skupinka maminek
 ● starší mládež můžeme také považovat  

za jakousi skupinku
 ● biblická hodina
 ● modlitební skupinka

Náměty vzniku skupinek
 ● starší generace
 ● podle místa scházení: Paskov, Janovice
 ● modlitebně pracovní

Typy skupinek
 ● biblická skupinka
 ● modlitební skupinka
 ● sdílecí a pastorační skupinka  

(např. maminky)
 ● pracovní skupinka  

(např. tým Fusionu, mládeže atd...)
 ● motivační

SKUPINKY

Videosestřihy z letošních 
Fusion kempů si 
můžete prohlédnout po 
naskenování QR kódu

Spolu s dalšími vedoucími z různých 
měst jsme byli venku a čekali na studenty, 
než přijdou. Našim úkolem bylo mluvit se 
studenty o jejich životech, a pokud budou 
chtít, tak se s nimi modlit. Témata rozhovorů 
byla různá. Bylo to někdy obtížné, ale cítil 
jsem Ducha svatého se mnou. Bůh je super. 
Po Labyrintu tam bylo asi 10 nových rostlin. 
Jedena rostlina byla od dívky z našeho 
Fusionu, Katie, a to je věc, za kterou jsem 
velmi rád. Je na začátku a potřebuje péči,  
ale snad zakoření hluboce a nenechá se 
ušlapat lidmi, nebo udusit dalšími rostlinami 
(viz. podobenství o rozsévači).

Děkuji za Vaše modlitby a za vaši celkovou 
podporu. Doufám, že toto letní dílo bude 
započítáno do pokladů v nebi, ale hlavně 
doufám, že další studenti poznají Boha 
osobně.

–  Jiří Siuda

za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • za 
starší členy sboru, kteří již nemohou přicházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí naše 
společenství a opouštějí i samu spasitelnou víru • za hezké přijetí nově příchozích do našeho 
společenství • za nově pokřtěné a přijaté členy sboru • za studenty, kteří nastoupili na nové 
školy, i za ty, kterým začal další ročník • za nová jednání ohledně výše pronájmu Výměníku

modlete se



ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku

ŘÍJEN
2012

ročník 3.

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

  7. 10. káže Petr Kučera, vede: Samuel Furst 

14. 10. káže Pavel Křivohlavý, vede: Petr Mauler, bude vysluhována Večeře Páně 

21. 10. káže Petr Kučera, vede: Miroslav Siuda

28. 10. káže Petr Kučera, vede: Dalibor Kubátka 

4. 11. káže Petra Poláchová, vede: Petr Kučera

termíny

Modlitební skupinka
V neděli 28. 10. u kazatele v 18:00 (vzhledem ke klášternímu víkendu bude o týden 
posunuta.) Od listopadu bude konána každu druhou neděli v měsíci. 

Témata nedělí – společenství
Za námi:

 ● Základ stavby církve – apoštolské učení, 1. 9. 2012
 ● úhelný kámen stavby církve – Pán Ježíš Kristus, 8. 9. 2012
 ● Církev z živých kamenů, 15. 9. 2012
 ● Jednota církve – jeden křest, jedna víra, jeden Pán, jedno tělo, jedna naděje, jeden Duch, 

jeden Bůh a Otec, 29. 9. 2012
 ● Tmelivo stavby – odpuštění, 7.10. 2012

První záříjový týden byl jedním z nejna-
plněnějších týdnů. První neděli v září se  
s námi rozloučili Božoňovi, kteří přestoupili 
do sboru AC Havířov. Touto nedělí jsme také 
začali sérii nedělních kázání o společenství. 

První zářijovou sobotu jsme se sešli  
v Malenovicích na Seniorátním dnu. Měl 
jsem velkou radost z dobré atmosféry. Sešlo 
se nás více než jsem čekal okolo dvou set,  
v zastoupení všech generací, včetně dětí. 
Lidé se rádi a vděčně setkali, někteří po 
létech. Sporty byly skvěle zorganizované, 
host Daniel Pastirčák hodný zamyšlení. 
Personál hotelu se o nás staral vzorně. Díky 
Pánu Bohu za tento den. 

Následující neděle byla pro Stáňu, Lucii  
a Kamila křestní. Křest se konal na tradičním 
místě v řece Morávce. Nezapomenutelný byl 
Kamilův šipkovitý skok do nového života. 
Na navazujících bohoslužbách byli všichni 
tři přijati do komunity církve.

Při těchto bohoslužbách jsme se modlili 
za nový tým mládeže ve složení: David 
Neuwirth, Shelly McMullen, Jitka Lisníková, 
Jarek Hejtmánek, Ondra Siuda. Modleme se 
za ně a jejich službu dál. 

K týmu Laviny se přidal David Michalík, 
zdatný bojovník s mečem a zajímavý člověk. 
My jej známe především z blízkosti Jitky  
a z frýdlandského sboru. Do Laviny přišlo 
poměrně hodně nových dětí, první říjnový 
jich bylo snad až deset. 

září
POHLEDEM
KAZATELE

Fusion se opět rozjel, ale s citelnou ztrátou 
Pavla Adámka, který má v úterý školu až do 
večera. Na zkouškách se nyní schází téměř 
třicet účastníků. 

Během září se vzorně setkali i besídkáři  
k přípravě vánoční slavnosti. Chvályhodný 
čin. Domluvili jsme se na vánočním divadle  
o broučcích v Betlémě, máte se na co těšit.  
 

Ve středu 19. 9. 2012 bylo setkání 
vedoucích skupinek, které bylo plodné. 
Jsou touhy po biblické skupince žen a také 
po setkávání mužů. Zatím jediný konkrétní 
výsledek je modlitební skupinka druhou 
neděli v měsíci. 

V září se kazatelé sešli na pastorálce 
kazatelů v Tatrách. Provázela nás základní 
myšlenka, že Bůh stvořil svět dobrý. A co 
dnes? K tématu bylo prosloveno několik 
dobrých přednášek (a jedna velmi slabá). 
Pastorálku měla na starost slovenská větev 
naší církve. Část dne jsme měli volný pro 
výlet do hor, já ho strávil v Aqacity Poprad. 
Bylo to super! 

– Petr Kučera

AKTIVITY ONLINE
Sborový web: www.cbfm.cz

Najdete nás také na Facebooku

Fusion: www.fusionfm.cz

Kairos: www.kairosfm.cz

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

čtvrtek od 17:00 ve středisku volného času
Informace: David Neuwirth

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

STARŠÍ MLÁDEŽ  
pátek 5. října / pátek 9. listopadu
Informace: Daniel Kvasnička

FUSION
úterý od 17:30 v ú-krytu na Slezké 
Informace: Petr Mauler



Během října vznikne nová biblická skupinka pod vedením kazatele. 
První setkání skupinky bude ve středu 10. října v 19:00 v modlitebně ČCE. Změnou oproti 
biblickým hodinám bude zkrácení výkladové části a nechávání působení Božího slova do 
našich životů ve společném rozhovoru. 
Židovští rabíni se nad písmem ptávávali, co jim má slovo Boží říci dnes, v této konkrétní 
chvíli, jaký je jeho dopad pro dnešek. To bych si přál dělat na skupince. Právě z těchto důvodů 
přemýšlím nad pracovním názvem skupinky, snad pešer (výklad verš za veršem) anebo 
„HÁskupinka“, přičemž písmeno „há“ by připomínalo dvojí význam: halacha – hebrejsky 
chodit, žít a hagios – latinsky svatý. 

modlete se

biblická skupinka

klášterní víkend
Malé duchovní cvičení v přírodě

Naplánovali jsme dopředu služby o nedělích 
• Probrali jsme termíny o Vánocích. Dětská 
slavnost bude 23. 12. 2012 v 10:00. Jako 
místo jednání jsme předběžně určili kino 
Vlast. • Mluvili jsme o skupinkách v našem 
sboru, o jejich vedoucích, o tom co ještě 
nazvat skupinkou a co ne. • Přemýšleli jsme 
koho navštívit a rozhodli jsme se zapracovat 

na evidenci návštěv, abychom někoho ze 
sboru trvale neopomíjeli • Na závěr jsme 
měli rozhovor s manželi Adámkovými, kteří 
si přáli setkat se se staršovstvem a sdílet 
své pohledy na dění ve sboru a mezi lidmi. 
• Setkání staršovstva bylo doprovázeno 
výborným jídlem – „mysliveckým právem“ 
uvařeným Mirkem Siudou. 

za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • za 
starší členy sboru, kteří již nemohou přicházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí naše 
společenství • za hezké přijetí nově příchozích do našeho společenství • za nově pokřtěné  
a přijaté členy sboru • za studenty • za nová jednání ohledně Výměníku

ZE STAršovstva

Začátek
Začátek bude v pátek 19. 10. v 19:00 před 
nádražím ve Frýdku Místku. Je tu možnost 
individuálního nástupu i odjezdu. Doprava 
zajištěna, vlaky jezdí do Ostravice.  
Pak se pojede auty na opuštěnou chalupu 
nad přehradou Šance. 

Návrat
Návrat v neděli 21. 10. na bohoslužby ve FM 
nebo v sobotu večer (přihlášení se domluví ).

Obsah
Modlitby probíhají především o samotě – 
kolem chalupy je množství přehledných 
cestiček a cest – anebo v rozsáhlé chalupě 
(Nejlépe se člověk naučí modlit modlením.)  
Méně je společných modliteb a rozhovorů,  

k tomu skromné jídlo s tradičním klášterním 
likérem na noc. Kolem ticho, špatný signál 
mobilu a žádná elektrika. 

Technické info 
Spaní: ve vlastních spacácích na postelích – 
chata má asi 10 pokojů!
Cena: podle počtu účastníků 50-100 Kč. 
(jídlo + nocležné + jízdné) Chalupa bude 
vytopena. Kontakt: Petr Kučera;  
zaba.ba@seznam.cz; 774 925 452   

kázání v mobilu 
Nahrávky nedělních kázání jsou díky pečlivé 
práci Daniela Kvasničky k dispozici na 
adrese www.mixcloud.com/cbfm

Možná ale nevíte, že služba Mixcloud, 
kterou využíváme pro audio nahrávky 
kázání, také vydala aplikaci pro chytré 
mobilní telefony. Naše kázání tak můžete 
poslouchat přímo z vašeho přístroje.  

Pro majitele s OS Android:  
www.mixcloud.com/android

Pro majitele Apple iPhone:  
www.mixcloud.com/iphone

SEtkávání sester
Milé sestry, v letošním školním roce se 
setkávání ve Starém Městě u Janinky 
Valičkové přesouvá opět na první 
středu v měsíci. Začátky zůstávají  
v 16:30. První půlhodinka je vždy 
uvítací, od 17:00 začíná program. 
Těšíme se na společně strávený čas!

TERMÍNY SETKÁNÍ:

3. října
7. listopadu
5. prosince
9. ledna (výjimka)
6. února
6. března

3. dubna
1. května (státní 
svátek, mohlo by 
to být rodinné)
5. června

Další termíny 
sobota 6. 10. –Akce tatínků s dětmi v lanovém centru v Ostravici.

středa 17. 10. – v 18:00 bude u kazatele doma setkání všech, kteří vedou  
anebo chtějí vést skupinky. Součástí bude i úvodní „vzorová“ skupinka. 

čtvrtek 18. 10. – Otevřená schůze stašovstva o plnění poslání „ 
být solí a světlem v tomto městě“

neděle 21. 10. – Večer chval v ú-krytu od 19:00

sobota 19.10. –21. 10. – podzimní klášterní víkend. 

neděle 11. 11. – vaření s Kryštofem u Valíčků



ROZBŘESK
Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku

prosinec
2012

ročník 3.

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

2. 12. káže Karel Moškoř – vede: Miroslav Siuda

9. 12. káže Luboš Hlavačka a slavena Večeře Páně  – vede: Dalibor Kubátka

16. 12. káže Josef Geldner – vede: Mirek Siuda

23. 12. Vánoční slavnost v kině Vlast. Slavnost začíná v 10:00!

30. 12. káže Petr Kučera – vede: Dalibor Kubátka

termíny

Modlitební skupinka
V neděli 9. 12. u kazatele v 18:00 
Vždy druhou neděli v měsíci.

Od září až do konce listopadu se kázání 
týkala tématu církve. Po obecném rozjezdu 
jsme se dostali i ke konkrétním tématům  – 
co nás spojuje – a na závěr jsme si připomněli 
Velké poslání. Více ve zvláštním článku. 

Během jedné z nedělí kázal Pavel Křivohlavý 
a vysluhoval Večeři Páně. Celé bohoslužby 
měly velmi dobrý ohlas, jak ze strany 
posluchačů, tak ze strany Pavla Křivohlavého. 
Přispěly k prohloubení vztahů. O čtrnáct dní 
později byly podobné bohoslužby v kostele 
ČCE. Předposlední neděli bohoslužby poprvé 
moderoval David Neuwirth a k mé radosti 
velmi pěkně a objevně. 

V uplynulých dvou měsících jsme měli 
dvojnásobek setkání staršovstev. Na pořadu 
byla nejen klasická agenda, ale mluvili jsme 
s členy sboru, s mládeží, probírali jsme  
dlouhodobější vize. 

Během podzimu jsme se snažili o vznik 
skupinek. Výsledek je prostý:  V podstatě vše 
zůstalo při starém. To znamená, že existuje 
biblická skupinka, která je pokračováním 
tradice biblické hodiny. Modlitební skupinka 
pokračuje dál, byť převážně ve dvou. Termín 
by měl být jako býval, druhou neděli  
v měsíci, tedy tu ve kterou slavíme Večeři 
Páně. Stále a dobře pokračují skupinky  
v okruhu Adámkových, kam chodí 
především děvčata z Fusionu. Pokračují 
maminky, starší mládež, jednou za měsíc se 
schází skupinky v rámci Kairosu. Rodiče dětí 
v podstatě těžko najdou čas. Nemá někdo  
z vás zájem o skupinku? Přihlaste se!

V souvislosti s výše uvedeným jsme prožili 
vzorovou skupinku. Trávili jsme určitý 
čas nad Písmem a komentovali jsme nejen 

říjen & listopad 
ve zkratce

text a život, ale i důvod, proč právě nyní na 
skupince děláme to, co děláme. Měl jsem  
z tohoto setkání velmi dobrý pocit. 

Na webu www.cbfm.cz  byl až do 
poloviny října výpadek informací. Všem se 
omlouvám. Co ale fungovalo perfektně, je 
čerstvá aktualizace nahrávek kázání. Moc 
díky Kvasničkům, zvláště pak Marušce.

V říjnu byl kazatel na návštěvě v Levicích. 
Byla to velmi inspirující návštěva. Je tam 
několiksetčlenný a bohatý sbor, kde se 
probuzenecká zbožnost míchá s letitou 
tradicí. Velmi mě zaujalo jejich kontaktní 
centrum – dům velmi blízko středu města 
s kavárnou, letním kinem, lezeckou stěnou 
a nízkoprahovým klubem. Dále jsem 
navštívil zařízení pro pomoc bezdomovcům, 
nespoutané standardy sociální práce. Ovšem 
všechna služba je spojena nesmírným úsilím 
kazatele, starších – rozhovory, shánění 
peněz, nesnadné rozhodování o tom, co se 
vyplatí a co ne. Je velmi užitečné jezdit do 
jiných sborů nabírat inspiraci. 

Do Laviny přišlo pár nových dětí, mezi 
nimi i chlapec „Troll“, až ho potkáte, uctivě 
ho pozdravíte. Nenechte se ale zmýlit, je to 
vrstevník Ondry Dvorského. 

V týmu Kairosu nastala změna a zůstal 
v něm pouze Davy, Ondra a Shelly. To nám 
připomíná, že se máme modlit za Lavinu  
i za Kairos. 

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

Kairos  
čtvrtek od 17:00 ve středisku volného času
Informace: David Neuwirth

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

STARŠÍ MLÁDEŽ  
pátek 14. prosince
Informace: Daniel Kvasnička

FUSION
úterý od 17:30 v Ú-krytu na Slezské 
Informace: Petr Mauler

Další termíny 
25. 12. 2012 – Vánoční bohoslužby v 11: 00 

Silvestr či Nový rok – zatím není nic 
naplánováno. Pokud máte nápady povězte.
Například se mluví o novoročním výletu. 

20. 1. 2013 – Výroční členská chůze 

Ohlednutí za nedělemi o církvi
Seriál vznikal víceméně náhodně, z rozhovorů s lidmi, z námětů jiných kazatelů. A některá 
témata nemohla chybět vůbec. Děkuji všem za náměty a doufám, že kázání byla k užitku. 
Budu rád za vaši zpětnou vazbu. Některá kázání jsou na sborovém webu v písemné podobě a 
všechna v ke stažení a poslechu. 

 - Základ stavby církve – Apoštolské učení  1. 9. 
 - Úhelný kámen stavby církve – Pán Ježíš Kristus  8. 9. 
 - Církev z živých kamenů  15. 9. 
 - Jednota církve – jeden křest, víra, Pán, tělo, naděje, Duch, jeden Bůh a Otec  29. 9. 
 - Co nás spojuje: Odpuštění  7. 10. 
 - Co nás spojuje: Mluvení a pomlouvání  21. 10.
 - Co nás spojuje: Humor a nadhled  28. 10.
 - Co nás spojuje: Duchovní dary  4. 11.
 - Co nás spojuje: Napomínání a povzbuzování  11. 11.
 - Co nás spojuje: Velké poslání velkého příběhu  18. 11.



modlete se

VIZE pro náš sbor

Ze staršovstva 5. 10. 2012
Mirek Siuda informoval o situaci ve věci 
výměníku; na stranu Distepu byl podán 
dopis s  oficiálním stanoviskem k  novému 
návrhu smlouvy; ke dni této schůze 
staršovstva nepřišla ze strany Distepu žádná 
telefonická či písemná odpověď. • Probírala 
se pastorační služba u členů sboru. Padl 
návrh vytvořit tabulku členů sboru, dle které 
by členové staršovstva průběžně během 
roku jednotlivé členy, potažmo rodiny, 
navštívili. • V souvislosti s Vánoční slavnosti 
zjistí Petr Mauler možnosti pronájmu 
Nové Scény Vlast. • Staršovstvo se znovu 
zamýšlelo nad oblastí skupinek v  našem 
sboru a využilo přítomnosti Adámkových 
k informacím o Fusion skupinkách. • Petr 
Mauler informoval o prozatímní finanční 
situaci sboru v  roce 2012. • Petr Mauler 
podal informace o situaci ve věci budoucí 
křesťanské (mateřské a základní) školy 
ve Frýdku-Místku; v  současné době byly 
aktivity pozastaveny a o rok se vše posouvá. 
Petr rovněž informoval o situaci v  oblasti 
budoucího statutu školy a staršovstvo se na 
základě těchto informací dohodlo na tom, 
že jako partneři tohoto projektu budeme pro 
založení „církevního sdružení“ (sdružení 
složené z různých církví, samostatné IČO). 
Ze staršovstva 16. 11. 2012
Staršovstvo projednalo situaci ve věci 
Výměníku před nedělní členskou schůzí 
a shodlo se na nesouhlasném stanovisku 

s  případným nájmem. • Byly upřesněny 
následující termíny bohoslužeb v prosinci 
a členské schůze v lednu, příprava 
novoročních hesel. • Probírala se situace 
ohledně prostorů pro vyučování besídek. 
Petr Kučera podal informaci o tom, že 
rekonstrukci prostor modlitebny ČCE si 
evangelíci provádějí sami svépomocí s  tím, 
že termín dokončení by měl být do Vánoc; 
nabídka pomoci z naší strany byla využita  
z části (pomoc Kryštofa); Dalibor Kubátka se 
domnívá, že vyučování besídek na chodbách 
v  době zimního období by bylo neúnosné.  
• Bylo dohodnuto další pravidlo pro průběh 
bohoslužeb: Chvály budou vždy předcházet 
slovíčku pro děti, aby se děti i vyučující 
besídek mohli tohoto času zúčastnit. 
• Samuel Fürst vznesl otázku ohledně 
obnovení vedení knihovny ve sboru – zbylí 
členové staršovstva se k  tomuto staví spíše 
skepticky.  • Staršovstvo se dohodlo na tom, 
že v  průběhu měsíce ledna 2013 proběhne 
setkání k besídkám, přičemž na programu 
budou otázky týkající se vedoucího besídky  
a koncepce besídky. • Projednala se otázka 
zajištění biblí pro nově příchozí; bible 
pro ty co jí ztratí (?); bible pro děti (spíše 
ne – ponechat na rodičích). • Staršovstvo 
probíralo situaci v mládeži a domluvilo setkání  
s vedením mládeže. • Znovu jsme se 
zamýšleli nad oblastí skupinek v  našem 
sboru, nad směřováním sboru a aktualizovali 
posun v otázce partnerských sborů.

Staršovstvo se 18. listopadu sešlo ke 
koncepčnějšímu setkání, šlo o jakýsi výhled 
kudy dál. Setkání bylo otevřené pro všechny 
členy sboru, ale ti se asi nějak báli na 
posvátnou půdu našeho bratrstva vstoupit. 
Řekli jsme si, že bude dobré zajímat se  
o to, co koho trápí a pomáhat si ve sboru  
i v  praktických věcech, například při 
opravách potrubí v domácnostech apod.
 

Zaměření sboru také ven 
Jde o to, aby sbor nebyl zaměřen jen na 
sebe. Abychom jako sůl země opravdu začali 
solit a svítit, musí nás být vidět. • Jeden  
z prvních úkolů, ať dopadne Výměník či ne, 
je umístit na dům ceduli „Církev bratrská“. • 
Mluvili jsme o možnostech evangelizačních 
shromáždění. V  Brně je mívají pod názvem 
„misijní středa“ nebo také v  Praze Žižkov, 
jako „bohoslužba trošku jinak“. Z toho 
vyplynula potřeba oprášit starý návrh  
misijních nedělí, které by se jednou za čas, 
ale pravidelně – jednou za dva (tři) měsíce 
– pořádaly. • První takové shromáždění 
bude v neděli 23. 12. v kině Vlast. • Obecně 
bychom měli více zařazovat evangelizační 
shromáždění s výzvou. 

Partnerské sbory (jako projev zaměření ven)
 + Partnerský sbor na Ukrajině – sbor  

v zahraničí, ekonomicky slabší, kterému 
bychom chtěli pomáhat na modlitbách,  
v pozvání hostů do Čech, výměnou 
zkušeností, případně i finančně. 

 + Partnerský sbor v USA – tedy nejen na 
východě, ale i na západě.

 + Partnerský sbor v Čechách – třeba na 
jeden rok se přátelit, družit, vyměnit si 
zkušenosti, modlit se za sebe. 

Bohoslužby
Debatovali jsme o nedělní bohoslužbě,  
o stylu vyučování a o tom, jak působí 
na posluchače. • Mirek Siuda domluví 
náhradníky doprovodu při zpěvu písní 
chval v  případě Daliborovy nepřítomnosti 
na bohoslužbě a o možném přidávání 
kancionálových kytarových písní do chval. 
• Samuel Fürst má kopii spisu „O vzniku 
písní“, kterým by snad bylo možné přiblížit 
písně z  kancionálu mladé generaci a nově 
příchozím lidem. • K závěru jsme promluvili 
o možnostech zpestření bohoslužeb třeba 
tím, že se pozve nějaký host.

za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • za 
starší členy sboru, kteří již nemohou přicházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí 
naše společenství • za hezké přijetí nově příchozích do našeho společenství • za rozhodování  
a hledání nového místa scházení • za skupinky • za služby s dětmi: návštěvy v dětském domově, 
besídky • za služby s mládeží: Fusion, Lavina, Kairos • za vedoucí těchto služeb

ZE STAršovstvaV říjnu se konala akce pro tatínky s dětmi 
v lanovém centru. Nakonec se tam ale sešli 
jen dva tatínkové. Podle jejich slov to bylo 
super, došlo nejen na lana, ale i na houby. 

Konala se také akce pouštění draků, která 
vznikla spontáně, ale byla bohatě navštívená 
a podařená. 

Klášterní víkend se vydařil nádherně – 
sestavou – bylo nás zatím nejvíce a počasím 
– byl čas na modlitby s procházkami. 

Další akcí bylo vaření s Kryštofem. Akce 
nadmíru podařená. Tématem byla ryba. 
Kryštof nám ukázal jak připravit kapra, 
udělat z něj skvělou polévku a filé. Atmosféra 

byla výborná, umění kuchařské bylo opět 
vyvýšeno. Nakonec o tom svědčí fotografie 
na sborovém webu.

Během listopadu se kazatel povzbuzován 
besídkáři rozhoupal a dopsal text vánoční 
scénky a besídka mohla nacvičovat. Rodiče 
se sešli u Kubátků a bylo to nádherné 
odpoledne. Děti řádily, rodiče si popovídali, 
občas se něco nacvičilo. 

V uplynulém období byly rovněž volby, 
které dopadly rudě pro naši zem. Zapomněl 
jsem připomenout důležitost naší účasti, ať 
jsme znechuceni, jak chceme. Doufám, že 
jste ve volbách šli volit!     – Petr Kučera
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