
SBOROVÝ ZPRAVODAJ CÍRKVE BRATRSKÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU

Církev bratrská sama sebe chápe jako jednu 
z větví (či spíše větviček) Kristovy církve. 
Vyznává spolu s ostatními křesťany víru  
v Boží trojici a starokřesťanská vyznání víry. 
Patří do rodiny tzv. reformovaných církví.  
Navazuje na dědictví světové a české 
reformace, zvláště na Jednotu bratrskou, 
jejíž biskupem byl Jan Amos Komenský.

Naším důrazem je snaha o neformální 
zbožnost, misii a vážnost ve vztahu k Bibli, 
kterou bereme jako měřítko víry a života. 

Chceme být církví, která je solí a světlem 
tomuto světu a městu. Chceme svou 
službou pomáhat lidem v hmotných  
i duchovní ch potřebách. 

Působíme v Čechách a na Slovensku pů-
sobíme již více než 120 let. Jsme členy Eku-
menické rady církví, Evangelikální alian-
ce, Mezinárodní federace evangelikálních 
církví, Konference evropských církví.

Zakládajícím členem našeho sboru 
byl František Jakl, který se do Frýdku- 
-Místku přestěhoval na začátku 20. století  
z východních Čech, z míst, kde Církev bratrská 
(tehdy Jednota českobratrská) vznikla. 

První bohoslužby Církve bratrské se 
uskutečnily v roce 1925 v Dobré.

Kontakty

Evangelium 
je radostná zpráva, vyjádřena nejlépe slovy Krista: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.  
(Janovo evangelium 3:16)

Záznamy kázání 
Nahrávky z našich nedělních kázání 
jsou k dispozici na webové adrese 
www.mixcloud.com/cbfm

Aktivity na webu
Sborový web: www.cbfm.cz

Najdete nás také na Facebooku

Fusion: www.fusionfm.cz

Kazatel
Kazatel, Ing. Petr Kučera,
bydlí ve sborovém bytě 
na adrese:
Jiřího z Poděbrad 2680 
738 01 Frýdek-Místek

Telefon: 774 925 452 
E-mail: zababa@cb.cz 
Skype: zababik





Od roku 1926 začaly pravidelné 
bohoslužby v Kunčičkách u Bašky. V roce 
1931 byl pak založen sbor Církve bratrské 
v Ostravě s asi 9 stanicemi ve městech po 
celé severní Moravě, k nimž patřila i stanice 
ve Frýdku-Místku.

V roce 1959 se naše společenství 
přestěhovalo do fary Českobratrské církve 
evangelické. 

1. 7. 2005 vznikl samostatný sbor Frýdek-
-Místek. Slavnostní ustanovení proběhlo za 
přítomnosti předsedy Rady Církve bratrské 
Pavla Černého.

Srdcem života sboru jsou nedělní 
bohoslužby (začínáme v 10:45). Jejich 
název se dá vysvětlit dvojím způsobem: 
napadne nás obvykle služba Bohu. Ale 
především Bůh slouží nám, skrze své Slovo, 
svou přítomností, svátostmi.

Mimo neděli se setkáváme v různých 
skupinkách doma či na faře, na výletech, 
dvakrát ročně při jedinečné akci „Vaření  
s Kryštofem“.

Práce pro mladší generaci je příznačným 
rysem našeho společenství. Děti se 
scházejí každou neděli ve dvou skupinkách 
v tzv. nedělní besídce, kde probírají  příběhy  
z Bible. Obětavě se jim věnují učitelé. 
Každou neděli na začátku bohoslužeb 
děti také slyší "slovíčko", které připravují 
členové sboru.

Církev bratrská
ve Frýdku-Místku

Náš sbor nemá svoji modlitebnu. Proto se scházíme každou neděli v 10:45 hodin ve 
sborovém domě ČCE (vedle červeného kostela, kousek od nemocnice) na adrese:  
Husova 377, 738 01 Frýdek-Místek

K návštěvě je kdokoliv a kdykoliv srdečně zván! 



Příběhy víry Příběhy víry

Práce s mládeží ve městě

Petr: Nejsem na světě sámMarkéta: Na dlouhé a klikaté cestě
Ráda bych se podělila o čerstvou osobní 

zkušenost s obrácením se a poznáním 
Pána Boha.

Pocházím z nevěřící rodiny. Již v dětství 
jsem však od tatínka dostala dětskou Bibli 
a ve svých deseti letech jsem ji moc ráda 
četla. Ve třinácti jsem na nástěnce ve škole 
viděla pozvánku do kroužku náboženství, 
kam jsem se chtěla přihlásit. Svou tužbu 
jsem konzultovala s rodiči, ti mě však od 
účasti odradili. Měla jsem podle nich své 
rozhodnutí pro víru nechat na dospělý věk.

Mé roky plynuly a v dospělosti jsem 
potkala několik lidí, s kterými jsem o Bohu 
mluvila, bylo mi to blízké. Celý život vím 
o Ježíši a o tom, co znamená Jeho smrt  
a vzkříšení. Avšak do té doby jsem s Ním 
neprožila žádný osobní vztah.

Poslední léta byla pro mě náročná 
především v osobním životě. Prožila 
jsem nepříliš ukázkový partnerský vztah, 
z něhož mám malou dcerku. Tato špatná 

zkušenost, a k tomu poznání blízkého 
věřícího člověka, s nímž jsem začala 
navštěvovat bohoslužby Církve bratrské, 
přispěly k tomu, že jsem v létě minulého 
roku pocítila obrovskou vnitřní radost. 
Uvědomila jsem si, jak byl můj předchozí 
život bez Pána Ježíše nehezký a že již své 
další roky chci prožít jinak, vložit je do 
Jeho rukou. Začala jsem číst Bibli, pocítila 
jsem potřebu vyznat se ze svých hříchů. 
Modlila jsem se a začala myslet na Pána 
Ježíše v každodenním životě i podstatných 
životních situacích, zda jednám podle Něj.

Uvědomila jsem si milost a lásku, kterou 
jsme v Pánu Ježíši dostali, a přijala 
jsem jej za osobního zachránce a Pána.  
7. dubna jsem prožila křest a tu vnitřní 
radost prožívám stále.

Moje cesta k osobnímu vztahu s Pánem 
Ježíšem je dlouhá a klikatá, přesto na jejím 
konci je láska a odpuštění. Za to jsem moc 
vděčná.

Byl jsem o letošních prázdninách na 
pobytu mládeže, kde spolu s námi věřícími 
byli i lidé nevěřící. Poprosili mě, abych 
pověděl několik slov o tom, co mi vlastně 
dává moje víra v Boha. 

Když jsem uvažoval o tom "co mi dává 
víra", vytanuly mi na mysli dva obrazy ze 
života: 

Jeden je dávnější, ale dodnes velmi velmi 
živý. Bylo to na horách. Měli jsme tam 
půl dne volna a já jsem se odešel kochat 
krásami slovenských výšin. Seděl jsem 
na svahu a díval se do modravých dálav. 
Nekonečných dálav. 

Náhle se mě dotkla osamocenost 
uprostřed světa. To vše znásobil citát  
z knihy Paula Samtla, kterou jsem otevřel: 
Byla v ní zaznamenána řeč mrtvého  
v pustině smrti. "Otče kde jsi?" volal. 
Jako odpověď uslyšel věčnou bouři, 
které nikdo nevládne a svět na něj upíral 
prázdný bezedný oční důlek. Jsme sami, 
zůstává pouze chladná věčná nutnost  
a pošetilá náhoda. 

I tam v horách jsem byl najednou zcela 
sám. Kolem měl bylo velké moře hor, obzor 
za obzorem. Nikdo nikde, jen já. 

A pak to přišlo. Uvědomil jsem si, že 
nejsem sám, osamocen. Uvědomil jsem si, 
že mám v nebi Otce, Boha, stvořitele nebe 
i země, i mě samotného, Boha který mě 
miluje. Najednou jsem nebyl sám, všude 
kolem mě byla Boží přítomnost, vědomí 
Boží otcovské lásky. 

Cestou dolů jsem se chtěl modlit 
pradávnou modlitbu "otčenáš", ale skončil 
jsem hned na začátku. Modlitba "otčenáš" 
začíná slovy "Otče", a já to slovo mnohokrát 
vyslovoval a užíval jsem si ho, jako nikdy 
jindy. Ta jistota a radost mi zůstala dodnes 

a je pro mě silou, ne jen posilou. To je 
něco, co mi dává víra. Nevěřící musí být na 
světě strašně sám. 

Další zážitek je mladší, z doby, kdy jsem 
se stal kazatelem, ale své kořeny má opět 
v mém dětství. 

Jako křesťané věříme, že Kristus zemřel 
za naše hříchy. Mnohokrát jsem o tom 
přemýšlel, znovu a znovu. Jak to vlastně 
je? Proč musel zemřít? Asi nade vším až 
zbytečně přemýšlím. Dodnes vidím, jak mi 
bylo mi tak šestnáct, sedmnáct, šel jsem 
po šedém brněnském parkovišti. Těšil jsem 
se na setkání s přáteli. V sobě jsem nesl 
zmatek. Dětskou víru, zasetou od rodičů, 
a rodící se víru pubertálního chlapce. Není 
to poněkud bláznivé věřit takové pohádce  
o Bohu, který poslal svého Syna, aby 
zemřel za hříchy lidstva? Vždyť to zní jako 
nějaká pohádka! 

Od té doby mě ta myšlenka napadala 
často. Když jsem se později stal kazatelem, 
dopadla na mě ještě palčivěji. Vždyť o tom 
mám kázat. 

Dodnes vzpomínám přípravu na tří 
velikonočních kázání. Tehdy jsem si 
uvědomil, že pravdu má Pavel, když říká, 
že věříme bláznivé zvěsti. Bláznivé zvěsti  
o Boží lásce. Kristus nás tak bláznivě 
miloval, že za nás dal svůj život na 
golgatském kříži. V té lásce jsem poznal 
největší poklad. 

Kdybych měl na shrnout čemu věřím, 
shrnul bych to slovy písně, kterou rád 
zpívávám na Nový rok: Moc předivná 
nás tiše obestírá, a proto čekám příští 
uklidněn, Bůh je dnes s námi, svědčí naše 
víra, a bude s námi každý nový den. 

Tu předivnou moc Boží lásky v Kristu 
zjevené doporučuji každému z vás. 

Lavina je rytířský kroužek pro děti ve 
věku od 8 do 15 let. Většinu času trávíme 
dřevárenskými hrami a šermem venku,  
v další části zpíváme s kytarou  
a probíráme biblické příběhy.  

Scházíme se každý pátek 
od 16:00 ve středisku 

volného času Klíč 
v Místku (Pionýrů 767). Fusion je pěvecký sbor pro teenagery ve 

věku 13-20 let. V průběhu roku míváme 
několik koncertů. Na našich zkouškách 
se učíme nejen hrát na nástroje a zpívat, 
ale prostor je i pro divadlo, tanec a další 
aktivity. Scházíme se každé úterý od 17:30 
v Ú-krytu na Slezké. 

Fusion

Lavina


