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1Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

6. 1. káže Josef Vítek | vede: Josef Vítek

13. 1. káže Petr Kučera | bude slavena Večeře Páně | vede: Samuel Fürst

20. 1. káže Petr Kučera | vede: Tomáš Jurtík

27. 1. káže Luboš Hlavačka | vede: Mirek Siuda 

3. 2. káže Petr Kučera | vede: Daniel Kvasnička

termíny

Modlitební skupinka
V neděli 13. ledna u kazatele v 18:00 
(bude, pokud to půjde, vždy druhou neděli 
v měsíci.) 

Začátkem prosince byla již v plném 
proudu nová vlna zájmu o nový objekt 
hospody v Podpuklí. Celé mi to přišlo, 
jako když se zdvihne stavidlo nadšení. 
Objekt jsme prohlédli, s Monikou, s Karlem 
Fojtíkem (vedoucí stavebního odboru 
CB), později s Pavlem Kučerou, bratrem 
kazatele a architektem. Kazatel rozeslal 
přísliby, které mohly vypadat jako nátlak. 
Nakonec se konečně sešlo staršovstvo, 
které si situaci ujasnilo a sepsalo pět 
bodů, které byly přečteny 16. 12. Raději je 
znovu uvádím: 

1) Jsou Vánoce, kdy především máme 
myslet na Krista a jeho příchod na tuto 
zem. Nechť i pro náš sbor je v tento čas 
centrem Kristus a ne Podpuklí. 

2) Právě tento čas, kdy má být naše mysl 
a duše nasměrovaná na Krista, využijme  
k modlitbám za rozhodnutí, které před 
námi stojí, za Boží vedení okolností, za 
poznání Boží vůle pro náš sbor.

3) Technicky vzato, staršovstvo považuje 
za efektivní pouze Podpuklí s přístavbou. 
Náklady jsou však vysoké a pustit se do 
této stavby vyžaduje víru a Boží zázrak. 
Každé postavení modlitebny v naší církvi se 
vyznačovalo vírou, zázraky a sjednocením 
(i finančním) sboru. 

4) Domníváme se, že všechny podklady 
budeme schopni mít v jakési podobě až na 
výroční členské schůzi 20. 1. 2013. (nový 
projekt, rozpočet, finanční rozvaha opřená 
o výsledky ze starého roku atd.). 

5) Dostali jste přísliby. Tyto přísliby jsou 
vážným průzkumem finanční připravenosti 
sboru (proto ono „zavazuji se“ či název 
příslib). Rozhodně nebyly myšleny jako 

Poznámky 
kazatele z konce 
roku 2012

nátlak kazatele a staršovstva. Prosím 
nechť je to tak pochopeno. Vyplnění 
příslibu nebylo a není povinné. Papíry lze 
použít k i jiným účelům.

Hlavní akcí prosince byla bezesporu 
oslava narozenin Páně. V kině Vlast jsme 
uspořádali bohoslužby pro veřejnost se 
scénkami besídky, laviny a s vystoupením 
Fusionu. Celkově celá akce vyzněla 
velmi dobře. Měl jsem možnost mluvit se 
spoustou nově příchozích a hostů. Měli 
jsme na rozhovory dostatek času, prostoru 
ve „foyer“ i stálý přísun kávy. Jsem moc 
rád, že bratrská láska funguje i přes 
hranice církve: ozvučení nám zajišťoval 
Mirek Příkryl z ŘKC a obsluhoval jej Petr 
Plic z AC. Já sám jsem velmi ocenil Tomáše 
Jurtíka v osvětlovací loži, kde se velmi 
rychle zorientoval a světlomety skvěle 
ovládal. Moc díky vedoucím besídky, (ale 
o nich až za chvíli), Fusionu, všem co 
přinesli cukroví a dalším a dalším. 

Podzim byl měsícem nácviků. Cvičilo se 
divadlo v Lavině – poslední schůzku snad 
celý čas. Cvičila pilně i besídka. Učitelé, 
zejména Katka a Radka, si zaslouží uznání 
a poděkování. Rovněž Kubátkům patří dík.  
Zapůjčili bez problémů celý svůj dům, 
který několik sobotních odpolední zcela 
ovládly děti. Krásné molitanové krovky 

Kontakt
Web: www.cbfm.cz
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
Informace: Petr Vítek

Starší mládež
pátek 18. ledna
Informace: Daniel Kvasnička

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

Další termíny 
9. 1. 2013 – Setkání sester, v 16:30 u Valíčků
20. 1. 2013 – Výroční členská chůze  
v neděli po bohoslužbách.
20. 1. 2013 – Večer chval v 19:00

Alianční týden modliteb
Pondělí 7. ledna  17:00 | Slezská církev evangelická a.v., Smetanova 376 
káže: farář Římskokatolické farnosti Místek Josef Maňák

Úterý 8. ledna 17:00 | Českobratrská církev evangelická, Fara ČCE; Husova 377 
káže: farář Římskokatolické farnosti Frýdek Anton Verbovský

Středa 9. ledna 17:00 | Církev bratrská, Fara ČCE Husova 377 
káže: pastor Slezské církve evangelické a.v. Miroslav Sikora

Čtvrtek 10. ledna 17:00 | Kostel sv. Jakuba v Místku, Farní náměstí 56 
káže: kazatel Církve bratrské Petr Kučera

Pátek 11. ledna 17:00 | Církev adventistů sedmého dne, Slezská 1982 
káže: farář Českobratrské církve evangelické Pavel Křivohlavý

Neděle 13. ledna 16.00 | Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku, Farní ulice 1 
káže: kazatel Církve Adventistů sedmého dne Vlastimil Fürst



Jako každý rok, i letos jsem se vydal 
na Vánoce mezi bezdomovce. Setkání 
to bylo zajímavé, ale nemohu se ubránit 
pocitům marnosti. Na druhou stranu, jako 
jedinou cestu ke změně vidím víru v Krista  
a proměnu skrze něj. 

Předposlední adventní neděli přijel na 
mládež Petr Tuček a mluvil o čtení Písma. 
Mimo jiné vyprávěl o tom, že se setkává  
s mnoha lidmi, kteří prožívají krizi víry. Když 
se jich ptal, zda-li čtou Písmo, odpověděli 
záporně. Byl to hezký Kairos, který vyzdvihl 
potřebu sytit se Božím slovem. 

Na Vánoce jsem se krátce ocitl v Brně ve 
své rodině – s bratrem a sestrou. Na Boží hod 
jsem byl zase ve Frýdku. Bohoslužby měly 
poněkud improvizovaný ráz. Hostem na nich 
byl překvapivě bratr Tomáš Novotný s rodinou. 

Na Vánoce se k překvapení mnohých z nás 
vrátil předčasně z léčení Dušan Čičko. Jak 
se k němu chovat? Pane prosím o moudrost!

Po Vánocích jsem odjel na několik dní 
do východních Čech, do Mladkova, abych 

trochu odpočinul a měl možnost rozjímat  
a zahánět ony chmury.  Cestou jsem se stavil 
v Bruntále na štěpánských evangelických 
bohoslužbách. Byl jsme velmi vděčný za 
možnost slyšet o Vánocích kázání. 

V půli adventu (16. 12.) se narodila Zora 
Moškořová a na konci roku (31. 12.) se 
narodila Zuzana Stýskalová. Gratulujeme!

Závěr roku jsme prožili individuálně  
v rodinách, někteří využili možnost sledovat 
přes internet ostravské bohoslužby. U mě 
doma se sešla početná skupina mládeže. 
Byl jsem vděčný za Silvestr bez alkoholu, 
oplzlých řečí, v dobrém společenství  
a dokonce s možností zazpívat některým  
z vás do nového roku. 

Prvního ledna jsme si společně vyšli na 
novoroční procházku kolem Olešné. Byla 
to skvělá možnost popovídat si, lehkým  
a neuspěchaným krokem si užít pěkný čas. 

~Petr Kučera

Proč jedeme na Ukrajinu

i andělská křídla vyrobil Marcel. No a na 
slavnosti v kině Vlast se mi zdálo, že děti 
snad vůbec trému nemají. Tu jsem měl asi 
jen já. Jeden z Laviňáků mi říkal: „Zababo, 
ty se nějak potíš“. Po spáncích mi stékaly 
čůrky potu. Zhodnocení jednou větou: 
Samému Bohu budiž chvála!

Na začátku prosince mohli někteří 
prožít krásný společný koncert Slávka 
Klecandra a skupiny Hrozen. Zejména 
poslední rorátová píseň Hroznu: „Ejhle 
Hospodin příjde...“ byla velmi hezkým  
a radostným vstupem do adventu. 

Vedoucí Laviny se sešli u rodičů Marka 
Moškoře, aby se s nimi, jako letitými 
misijními pracovníky mezi dětmi, poradili 
o misijním působení mezi dorostenci  
v Lavině. Uvědomili jsme si, že vést děti ke 
Kristu není snadné. Nadšení Moškořových 
nás povzbudilo. 

K přípravě na křest jsem se začal scházet 
s Markétou Novákovou. Kdo ji neznáte, 
poznejte ji, objevuje se ve sboru jednou 

za čtrnáct dní. Ke křtu se taky přihlásil 
Jarek Hejtmánek a Anna Greinecker (chodí  
s Jarkem). 

Před svátky probíhaly poněkud neadvent-
ní biblické skupinky nad knihou Leviticus. 
Některé pasáže není vůbec jednoduché ak-
tualizovat do dnešní doby. Nejnesnadnější 
pro mě byla kapitola o čistých a nečistých 
zvířatech. Ale diskuse nad knihou jsou zají-
mavé, stále znovu vyvstává otázka, jak při-
stupovat ke Staré smlouvě. 

Během adventu jsem vůbec nekázal. Bylo 
to pro mě velmi dobré období. Potřeboval 
jsem tuto změnu, padla na mě totiž plíživá 
duchovní chmura. 

Jednou z adventních návštěv byl bratr 
Josef Geldner z Třebové. Pro mě to byl milý 
a osvěžující host a návrat do starých časů  
v Třebové. V sobotu večer jsem mohl 
sledovat, jak tento trenér volejbalistů 
dokáže být dobrým týmovým hráčem, 
nesólovat, ale nahrávat. Nedělní kázání 
bylo inspirující: „Jděte  až  do Betléma!“

Jedním z cílů staršovstva je vést sbor tak, 
aby byl zaměřen do sebe i ven. Obojí je po-
třeba. Vnitřní služba a péče, ale i služba 
městu a světu. Jedním ze způsobů, jak mys-
let za hranice sboru, je mít partnerský sbor, 
na který budeme myslet, pomáhat mu, mod-
lit se za něj. Vybrali jsme sbor na Ukrajině. 
Jednak proto, že se jedná o chudší zemi  
i kraj. Vzhledem k tomu, že jsme prošli urči-
tou část cesty před nimi, můžeme i jim po-
moci. Jak? Finančně asi moc ne. Spíše svou 
přítomností, vyprávěním o tom, jak žijeme 
u nás. Na Ukrajinu doráží divoký kapitalis-
mus – lidé si berou půjčky, staví bláznivé ne-
skromné domky. Ve sborech je napětí kvůli 
formám chval. Hledají se misijní projekty. 
Od našich ukrajinských bratří se můžeme 
učit vroucí zbožnosti, modlitebnímu životu 
i zásadovosti křesťanského života. Věřím, že 
se tato akce vydaří a navážeme dlouhodo-
bější vzájemně obohacující vztah. O sboru 
 a místě napíšeme po našem návratu. 

Sbor
Budete-li se bát Hospodina, svého Boha, 

on vás vysvobodí z rukou všech vašich 
nepřátel. | 2. Královská 17:39

Staršovstvo
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali 

jako Pána. | Koloským 2:6

Skupinky
Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stra-

nit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje 
oči moudrých a překrucuje slova spraved-
livých. | Deuteronomium 16:19

 Setkání sester
Rty spravedlivého připravují pastvu 

mnohým, ale pošetilci umírají na to,  
že jsou bez rozumu. | Přísloví 10:21
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Není pro člověka dobré jíst a pít a při 
svém pachtění se aspoň pomět? Shledal 
jsem, že i to je z Boží ruky. | Kazatel 2:24

Chvály
Budeš bedlivě dodržovat to, co vyřkly 

tvoje rty a co jsi dobrovolně slíbil 
Hospodinu, svému Bohu, k čemu ses svými 
ústy zavázal. | Deuteronomium 23:24

Fusion
Hle, Hospodinova ruka není krátká na 
spasení, jeho ucho není zalehlé, aby 
neslyšel. | Izajáš  59:1 

Besídka
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, 

osvěcuje moji stezku. | Žalm 119:105

Lavina
Kdybys byl zapuzen až na kraj světa, Hospodin, 

tvůj Bůh, tě odtud shromáždí a vezme tě 
odtamtud. | Deuteronomium 30:4

Kairos
Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš  

se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh.  
| Leviticus 25:17

Starší mládež
Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí  

svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život 
věčný. | Jan 12:25 

Dětský domov
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale 

vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.  
| 1. Tesalonickým 5:15
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Na začátku ledna jsme navštívili 
partnerský sbor v zakarpatském Rachově. 
Cesta se vydařila, partnerství bylo 
navázáno. Čekají nás cesty tam, ale  
i cesty našich přátel k nám. Informace  
o Rachovském sboru uprostřed Rozbřesku. 

V začátkem ledna proběhl Alianční 
týden modliteb. Účast našeho sboru byla 
nevalná. Mám za to, že alespoň jednou za 
rok můžeme udělat něco proto, abychom 
si byli, jako křesťané v našem městě, 
trochu blíž. Uznávám, že formu musíme 
přehodnotit. Na lednové ekumenické 
schůzce duchovních (hostitelem byl nový 
ŘKC farář ve Frýdku Anton Verbovský) 
jsme se zamýšleli i nad malou účastí  
a naplánovali ekumenickou akci: Letnice. 

Týden před členskou schůzí doporučila 
Daniela našemu sboru postní přípravu. Byl 
jsem vděčný za tuto spontánní iniciativu. 

Lednová výroční členská schůze proběhla 
v poklidu. Schválili jsme výroční zprávu. 
Nebylo výrazným rozporů. O Podpuklí jsme 
nakonec nerozhodovali, nebylo tak docela 
o čem. Je zde zatím spousty nejasného. 
Nesnadno se mi přiznává, že na Podpuklí  
s touto mírou příjmů prostě nemáme.  
I kdyby vyšla nejlepší varianta – možnost 
půjčení si restitučních peněz za inflační 
úrok, tak jen tento úrok bychom měli 
problém splácet. (Například pouhé 1 % 
z 10 miliónů je 100 000 Kč. Náš roční obrat 
je kolem 500 000 Kč.). Prostě jsme sbor 
malý a stále ještě v počátcích, kde navíc 

Začátek roku 
pohledem kazatele

většina členů splácí hypotéky či staví. 
Dokud nebudeme mít alespoň 100 členů, 
nemůžeme si příliš vyskakovat. 

V pátek 18. ledna zemřela pokojně 
sestra Ludmila Karásková, druhá nejstarší 
členka sboru, ve věku nedožitých 93 let. 
Pohřeb se konal o týden později, za účasti 
široké rodiny i členů bývalého ostravského 
sboru. Na nedělním shromáždění 3. února 
jsme si život sestry mohli připomenout. 
Přítomny byly děti zemřelé, které ve sboru 
nebyly desítky let. Vzpomínání bratra Vítka 
bylo, zejména z počátku, silně rodinné. 
Ale spolu se vzpomínkami jsme si mohli 
uvědomit, že naše společenství má svou 
historii. Dík patří Jožkovi Vítkovi za to, že 
se zhostil role průvodce životem své tety 
jak na pohřbu, tak při bohoslužbách. 

O víkendu 1.–3. února se konala krásná 
sněžná výprava vedoucích Laviny pod 
velebnou horu Travný. Spali jsme v malé 
dřevěné chatičce. V sobotu přišli v počtu 
dva i Laviňáci. Akce utužila dobré vztahy 
v kolektivu vedoucích. 

V sobotu 2. února se konala porada 
staršovstva a besídkářů. Vedoucí malé 
i velké besídky se stala Radka Fürstová. 
Povzbuzujme Radku, pomáhejme ji  
a modleme se za ni. 

Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další akce  

3. 3. káže: Petr Kučera | "Pomni na den sobotní" | vede Mirek Siuda

10. 3. káže: Petr Kučera | "Cti otce svého a matku svou" | Večeře Páně | vede kazatel

17. 3. káže: bude upřesněno | vede Dalibor Kubátka

24. 3. káže: Petr Kučera | Květná neděle | vede Samuel Fürst 

31. 3. káže: Petr Kučera | Vzkříšení | vede Mirek Siuda

7. 4. káže: Jiří Valeš | vede Petr Mauler

6. 3. Setkání sester u Valíčků, v 16:30.

17. 3. Večer chval v kostele sv. Jana Křtitele, v 19:00.

23. 3.
Tradiční Jarovolání. Sraz v 9:15 na nádraží ve Frýdlantě n. O.  
Odjezd tam: vlak z Frýdku 8:59 h do Frýdlantu.  
Odjezd zpět: bus ze Lhotky 16:20 h do Frýdku. Další informace u Valíčků.

22.-24. 3. Víkendovka Laviny  – rytířské soustředění ve Staříči.

30. 3.
Koncert Fusionu v Kině Petra Bezruče, v 17:00.  
Vstupné: dospělí 40 (50) kč; mládež 20 Kč.  

19.-21. 4. Evangelizace v našem sboru s Timoteem Dymčenkem

termíny

Modlitební skupinka
V neděli 10. března u kazatele v 18:00 
(Vždy druhá neděle v měsíci) 

Aktivity na webu
Sborový web: www.cbfm.cz

Najdete nás také na Facebooku

Fusion: www.fusionfm.cz

Kairos: www.kairosfm.cz

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
Informace: Petr Vítek

Starší mládež
Informace: Daniel Kvasnička

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



O víkendu 9.–10. 2. se konala krásná 
„přespávačka“ dětí u Fürstů. Z jejich 
strany to bylo velmi obětavé, protože Radka 
byla nemocná. Výrazně však pomohla 
Majka se svým Petrem. I v jejím bytě,  
o několik poschodí níže, našly děti útočiště. 
Klasickou zauzleninou bylo zabouchnutí 
speciálních dveří dětmi, takže v pondělí 
je musel otvírat zámečník, pan Záviš. (Ten 
několikrát otevíral i kazatelův byt, je na 
nás už zvyklý.) V sobotu večer děti shlédly 
film Lev, čarodějnice a skříň. Po něm 
následovala hezká a živá diskuse o filmu 
s kazatelem. Potěšilo mě jejich nadšení 
a přirozenost v rozhovoru. Díky všem 
organizátorům!

Fotografie z přespávačky 
zobrazíte naskenováním 
tohoto kódu. Najdete je 
také na webu cbfm.cz

Poslední neděli v únoru jsme slyšeli 
prezentaci vize křesťanské školy ve 
Frýdku-Místku. Projekt představil Michal 
Kříž z AC, hlavní nadšenec pro tuto školu. 
Motivační úvod měl Petr Herman – ředitel 
BMA (Beskydy Mountain Academy ve 
Frýdlantě n. O.). Ucelené informace o škole 
najdete na nástěnce v chodbě fary nebo 
přímo na webových stránkách projektu: 
skola46.webnode.cz.

V lednu a v únoru se konaly dvě setkání 
seniorátních kazatelů. Lednové setkání 
bylo v Opavě, únorové ve Frýdku-Místku, 
u kazatele v bytě. Uvítali jsme mezi sebou 
nového druhého kazatele ostravského 
sboru, Jiřího Valeše. Představí se nám  
a kázat bude týden po velikonocích. Mluvili 
jsme na téma manželství, o starších 
sboru, o ekonomické budoucnosti církve. 
Plánovali jsme seniorátní setkání. 

Kazatel se na konci ledna účastnil tradiční 
pastorálky kazatelů v Havlíčkově Brodě. 
Byla o staršovstvech a jejich fungování. 
Účastnili se jí i někteří bratři starší  
z naší církve. Po pastorálce kazatel strávil 
celé dopoledne dlouhým rozhovorem  
s tajemníkem studijního odboru o vztahu 
„Stará smlouva a Nová smlouva“. Důvod 
je prostý – probíráme knihu Leviticus 
a o nedělích desatero. S těmito tématy 
povstávají konkrétní výkladové otázky:  
Jak chápat příkazy Starého zákona? Je 
nám jasné, že nemáme zabíjet (Ex. 20:13), 
ale co třeba s příkazem o nenošení látek  
z různých druhů vláken (Lv. 19:19)? 

Do týmu Fusionu se vrátil Pavel Adámek 
a přinesl nový vítr. Do Fusionu děti nově 
přicházejí, ale zároveň z něj i odcházejí. 
Z týmu se stahuje Petr Mauler a předává 
vedení Jirkovi Siudovi. 

I do Laviny stále přichází zcela přirozenou 
cestou nové děti. A zase některé se jakoby 
vypaří. Z týmu Laviny se zřejmě také 
vypařil David Michalík. 

Zejména měsíc únor byl měsícem 
zvýšené nemocnosti. Některé neděle 
bylo při bohoslužbách lehce poloprázdno. 
Závažná jsou onemocnění starších členů 
sboru:  tatínek Nadi Gřundělové má zápal 
plic a je v nemocnici, sestra Gřundělová si 
podruhé zlomila nohu.

Záznamy kázání 
Pokud jste nemohli být v neděli 
ve shromáždění, nevadí. Nahrávky 
nedělních kázání jsou díky pečlivé 
práci manželů Kvasničkových  
k dispozici na webu 
 www.mixcloud.com/cbfm



1. Smlouva byla uzavřena 
na základě přijatého zákona

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi. 
Církev bratrská nejednala s ČR samostatně, 
ale vystupovala vůči státu společně 
s dalšími 16ti subjekty jako jeden celek. 
Finanční vypořádání je tedy realizováno 
v domluveném poměru k ostatním církvím 
a nemusí proto přesně odpovídat nárokům 
CB. Pokud by byla navrácená částka vyšší, 
jde to na vrub ŘKC, nikoli státu. Prakticky 
to znamená, že stát v jednom balíku vrací 
církvím méně, než kdysi zkonfiskoval (asi 
jen 2/3), ovšem poměr dělení zůstává na 
vnitřní dohodě dotčených církví.

2. Zabavený majetek ze strany CB
Pro přehlednost jsou uvedeny součty 

jednotlivých typů nemovitostí, poněvadž 
zejména pozemky jsou roztroušeny 
po menších parcelách na různých 
katastrálních územích České republiky. 
Jedná se celkem o 130 položek nemovitostí.

 ● Zemědělská půda: 33 ha
 ● Lesy: 27 ha
 ● Vodní plochy: 6,5 ha
 ● Zastavěné plochy: 1 ha
 ● Ostatní plochy: 25 ha
 ● Celkem: 92,5 ha

Dále k výčtu patří zemědělská usedlost 
Val, Vlkov, tvrz Hamr nad Nežárkou, 
činžovní dům Praha 2 – Legerova, vila 
v Praze 10, modlitebna Stará Libavá, zámek 
Suchomasty, pozemky v Praze 9 – Černý 
Most apod. Téměř všechny tyto nemovitosti 
již nepatří České republice, nýbrž krajům, 
obcím a soukromým osobám, a na ně se 
zákon o majetkovém vyrovnání nevztahuje. 
Klasické navrácení zabaveného majetku 

se proto Církve bratrské prakticky netýká. 
K tomu je třeba dodat, že zákon se 
nevztahuje jen na vyčíslitelné nároky, 
ale též částečně mírní křivdy způsobené 
totalitním režimem. Například po roce 
1949 byla nuceně zlikvidována asi 1/3 
našich sborů. Ty, které „přežily“, nemohly 
finančně hospodařit, některé sbory přišly  
o modlitebny, jiné o své kazatele, atp.

3. Církve sponzorovaly stát
Někteří členové CB mají obavu, abychom 

nezpůsobili újmu státnímu rozpočtu tím, 
že jsme po roce 1989 pobírali ze dvou třetin 
příspěvek na platy kazatelů, a že jsme si 
tedy své již vybrali. Není to tak, přestože 
někteří odpůrci vyrovnání stále opakují 
a zdůrazňují, že např. v roce 2012 vydal 
stát na platy církvím 1,5 mld Kč. To je sice 
pravda, ale již se neříká to druhé, že stát 
ze zabaveného majetku (lesy, pole, funkční 
budovy, atd.) získal v tom samém roce 
minimálně 3 mld Kč. V podobných relacích 
se situace opakovala po celých 63 let, 
kdy stát na zabaveném majetku vydělával 
minimálně dvakrát tolik, než církvím na 
platy kazatelů poskytoval. Proto není 
pravda, že daňoví poplatníci sponzorují 
církve. Naopak, církve sponzorovaly stát. 
Není třeba se tedy obávat, že by nároky 
církví, které vystupují vůči státu jako 
jeden subjekt, byly nadnesené. Konkrétně 
to znamená, že po dobu třiceti let bude 
Církev bratrská dostávat náhradu ve výši 
25 mil. Kč, místo současných 32 mil. Kč. 
Vzniklý úbytek je v zákoně kompenzován 
tzv. sedmnáctiletým přechodným obdobím 
s postupným snižováním finanční částky.

_Daniel Fajfr
   předseda Rady CB

Několik informací k podpisu smlouvy o vypořádání 
mezi Českou republikou a Církví bratrskou



Při neděleních bohoslužbách probíráme 
desatero. Jakkoliv se zdá tento text jako 
všeobecně známý, je kolem něj i dost 
otazníků. 

Už třeba jen číslování příkazů. Katolická 
i lutherská tradice například dělí poslední 
přikázání na dvě a první spojili s druhým 
(poněkud tak skryli „neučiniš rytiny“). 
Židovská tradice (a s ní i současný český 
starozákoník doc. Jiří Beneš) za první 
přikázání považuje úvod k desateru (Já 
jsem Hospodin tvůj Bůh) a druhé s třetím 
spojuje. 

Desatero bylo napsáno na dvou deskách 
zákona – a i zde jsou někteří přesvědčeni, 
že šlo o pět a pět příkazů, jiní zase čtyři  
a šest. Já sám jsem se přidržel klasického 
reformovaného dělení, s tím, že jsem 
úvod desatera probral ve zvláštním kázání  
a nazval ho pracovně nultým. Tedy:

0) Já jsem Hospodin
1) Nebudeš mít jiných Bohů
2) Neučiníš sobě rytiny
3) Nevezmeš jména Hospodina nadarmo
4) Pomni na den sobotní
5) Cti otce svého i matku svou
6) Nezabiješ
7) Nesesmilníš
8) Nepokradeš
9) Nepromluvíš křivé svědectví

10) Nepožádáš (Nebudeš dychtit)

Prvních pět přikázání probereme 
před Velikonocemi a druhých pět po 
Velikonocích. 

Desatero většinou lidé považují za 
seznam omezení. Dokládá to typický výrok:  
„Ve dvacátém prvním století se přece 

Několik poznámek k desateru

nebudu řídit desaterem!?“. Při hlubším 
pohledu na život i svět vidíme dvě 
funkce desatera. Jednak jsou to jakési 
směrovky ke svobodě, kodex svobodných 
(vysvobozených) lidí, které neovládá 
ani vnější (Egypt) ani ještě horší vnitřní 
nepřítel – vlastní tělo (sobectví, sklon 
hřešit). 

Zároveň však desatero jasně v praxi 
ukazuje, že ono tělo nás ovládá více než 
si myslíme. Tím nás usvědčuje z hříchu 
a vede k potřebě odpuštění skrze Pána 
Ježíše Krista a jeho převzácné milosti.  
A to je druhá funkce desatera. 

Příznaky desatera, jako směrovek  
k svobodnému dobrému životu, zůstávají. 
Kdo se někdy zapletl hluboko do hříchu, 
který jej zcela spoutal, ví, co je to svoboda 
Božích dětí vymezená těmito směrovkami.  

_Petr Kučera

Novinky ze schůzek staršovstva
Ze staršovstva 15. 1. 2013

Na úvod jsme diskutovali s Davidem 
Neurwirthem o mládeži a English Campu. 
David by byl rád za větší podporu 
mládeže ze strany staršovstva – kromě 
bratra kazatele a Mirka Siudy nikdo ze 
staršovstva v loňském roce na setkání 
mládeže nebyl. Staršovstvo tuto informaci 
převzalo jako důležitý podnět. David vznesl 
návrh, zda by neměl být v našem sboru 
placený vedoucí mládeže.  Staršovstvo 
dále diskutovalo nad návrhem Výroční 
členské zprávy za rok 2012.  Staršovstvo 
odhlasovalo mimořádnou odměnu pro 
Petra Maulera, vzhledem k jeho mnohaleté 
práci hospodáře.  Byla probrána potřeba 
setkání s besídkáři, kdy bude především 
nutné určit vedoucího besídek a stanovit 
koncepci vyučování.  Staršovstvo se 
dohodlo na tom, že během následujících 
měsíců zorganizuje setkání s Petrem  
a Markétou Vítkovými – především za 
účelem ocenění jejich služby a povzbuzení 
do další práce.  Věnovali jsme se dále 
otázce Podpuklí.  Témata z oblasti 
pastorace a misijních bohoslužeb byla 
přeskočena a staršovstvo se k nim vrátí 
na svém dalším setkání.  Staršovstvo 
probralo otázku témat na kázání – 
staršovstvu se líbí téma navržené bratrem 
kazatelem, desatero.

Ze staršovstva 1. 3. 2013
Kromě běžné agendy jsme mluvili  

o pastoraci členů v našem sboru.  Bratři 
starší byli informováni o přípravách na 
křest.  Kazatel navrhnul staršovstvu 
změnu v postu vedoucího mládeže. 
Kazatel se velmi váží Davidovy práce  
i snahy, ale Kairosu podle něj tato změna 
prospěje. Staršovstvo si vzalo měsíc 
na rozmyšlení.  Dozvěděli jsme se 
o nečekané a nové nabídce pronájmu 
Výměníku. Distep přijal naše původní 
podmínky (nájem 14 000 Kč), smlouvu 
nabídl na 10 let s právem přednostního 
odkupu, bude-li třeba. Staršovstvo opět 
rozběhne jednání.  Probíraly se změny 
v teamu Fusionu, vedoucím bude Jiří 
Siuda.  Staršovstvo začalo pracovat na 
evangelizaci v dubnu.  Shodli jsme se, 
že vzhledem k slabému personálnímu 
obsazení se English Camp se letos konat 
nebude. Pořádat se bude pouze Fusion 
Camp a bude snaha zorganizovat setkání 
účastníků English Campu o prázdninách. 

Velikonoční harmonogram
čtvrtek 28. 3. Zelený čtvrtek, meditativní večer u kazatele doma v 18:00

pátek 29. 3.
Velkopáteční bohoslužby s Večeří Páně na faře v 18:00,  
po nich následuje tradiční Cesta kříže.

neděle 31. 3. Bohoslužby Vzkříšení na faře v 10:45

Kdo by byl rád, abychom se za něj 
modlili anebo jej navštívili, ať se 
přihlásí u kazatele, nebo u kohokoliv ze 
starších sboru. Kdo potřebuje pomoci  
v jakékoliv oblasti, může se na nás také 
bez ostychu obrátit.



Partnerský sbor na Ukrajině
Nechceme, aby náš sbor byl zaměřen 

jen sám na sebe. Proto máme v chudší 
části Evropy partnerský sbor, za který 
se budeme modlit, kterému se budeme 
snažit nějak pomáhat. Dovoluji si napsat 
po paměti několik řádek o tomto sboru. 

Rachovská oblast je bývalá 
nejvýchodnější část Československa.  
V této oblasti působila za první republiky 
misie naší církve. Dlouhodobě tam 
pracoval mladičký Ludvík Rejchrt, pozdější 
kazatel ostravského sboru. Největším 
sborem oblasti se stal Velký Byčkov. Byla 
tu dokonce otevřena modlitebna (stihli to 
tehdy v poslední den čs. státnosti). 

Po druhé světové válce se Podkarpatí 
takzvaně dobrovolně přidalo k Sovětskému 
svazu. Sbory začaly žít pod hlavičkou 
Svazu evangelijních křesťanů baptistů –
jediné komunisty povolené protestantské 
církve. Tato větev Kristovy církve je dodnes 
misijně činná, a proto zakládala další 
sbory v okolí Byčkova. Jeden z těchto 
sborů je Rachovský, který byl založen  
v devadesátých letech. 

Rachov (ukrajinsky PaxiB) je okresní 
město, sevřené v horském údolí řeky 
Tisy. Celý rachovský region patřil vždy 
mezi chudší kraje a z hlediska religiozity 
k nejpověrčivějším oblastem. Dodnes 
se tu čaruje, vykládá z karet, uhranuje 
kráva sousedky. Tato pověrčivost se žel 
často překrývá s pravoslavnou zbožností. 
Naši bratři nepovažují pravoslavné ani 
za křesťany. Sbor vznikl a záhy postavil 
novou modlitebnu nedaleko středu města. 
Ale misijní práce je nesnadná. Sbor nemá  
v místě kazatele. Dojíždí do něj dvakrát 
týdně elektrikář a pastor Petr Murga,  
z 80 kilometrů vzdálených Volchovských 
Lazů. A to už snad dvacet let! 

Když jsem do modlitebny před léty 
vstoupil poprvé, získala si mě. Vše bylo 
drsné, jednoduché, nezavedeně. Málo 

Fotoreportáž z lednové 
návštěvy Ukrajiny 
naleznete na adrese:  
cbfm.rajce.idnes.cz/
Ukrajina2013

Část naší delegace s několika rachovskými. Kazatel Petr Murga je dole uprostřed.

RachovVelký Byčkov

Modlete se
za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • za 
starší členy sboru, kteří nemohou docházet 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

Tedy podtrženo a sečteno, sbor je to 
takový divoký i chudý, ale s misijním 
nábojem a nadšením. Naše pomoc, 
modlitby a kontakty budou jistě dobré  
a užitečné pro obě strany. Berte prosím 
tento článek, jako první výzvu k modlitbám. 
Googlujte na internetu o Rachově. 

_Petr Kučera

lidí, ječivý zpěv, 
zima. Za léta co tam 
jezdím se leccos zlepšilo. Lidí 
přibylo. Sbor má silnou misii mezi 
romským obyvatelstvem. 

Zvláštní kapitolou jsou dvě, téměř 
zakládající členky – dvě Marie. Silné 
osobnosti, se zákonickým smýšlením.  
(jedna se na mě obořila, že se při zpěvu 
kývu, a že v Písmu je psáno, že jen 
svým hlasem mám chválit Boha.) Na 
jednu stranu jsou oporou společenství 
(navštěvují, slouží, uklízejí) a na druhou 
stranu už svým stylem jednání vypudily 
několik kazatelů. Jediný statečný, kdo 
vytrval, byl Petr Murga. 



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



Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Akce v květnu  

28. 4. káže: Petr Mauler |  vede: Dalibor Kubátka

5. 5. káže: Petr Kučera | Nezabiješ | vede: Mirek Siuda

12. 5. káže: Petr Kučera | Nesesmilníš | bude slavena Večeře Páně 

19. 5. káže:  Petr Grulich (tajemník RCB) | Letnice | vede: Petr Kučera

26. 5. v 9:00 (!) společné bohoslužby s ČCE

 2. 6. káže: Petr Kučera | Nepokradeš  | vede: Marek Moškoř

čtvrtek 2. 5. 17:00 
Zombie Kairos – setkání o minulosti a budoucnosti mládeže 
v CB Frýdek-Místek.

pátek 3. 5. 18:30
Otevřené staršovstvo u kazatele, na kterém se budeme 
připravovat na konferenci Církve bratrské.

sobota 4. 5. 9:00 Seniorátní setkání pracovníků a staršovstev v Ostravě. 

středa 8. 5. 16:00 Setkání rodin u Valíčků na zahradě – Vaječina.  

neděle 12. 5. 15:00 Vaření s Kryštofem u Valíčků.

pátek 17. 5. 17:00 Starší mládež u Kvasničků v Janovicích.

sobota 18. 5. 18:00

Vztah církve a státu, budoucnost církve v době 
samofinancování – setkání s Petrem Grulichem, tajemníkem 
rady Církve bratrské a člena expertní komise ve věci 
majetkového vyrovnání státu a církve. Setkání se bude konat 
v modlitebně CB  Frýdlantu nad Ostravicí.  
Jedná se o společnou akci CB Frýdek a Frýdlant.

neděle 19. 5. 10:45 Letnice – seslání Ducha svatého.

neděle 19. 5. 16:00
Ekumenické letniční setkání + ekumenická vaječina na faře  
+ od 19:00 Večer chval na farní zahradě. 

neděle 26. 5. 9:00
Mimořádné bohoslužby společně s ČCE, 
po nich v cca 10:30 členská schůze o Výměníku.

termíny

Modlitební skupinka
V neděli 12. 5. a v neděli 26.5., od 18:00 u kazatele v bytě. Jestli chcete přesunout 
modlitební k někomu domů, neváhejte a spojte se s kazatelem.  

Letní akce
 Sborová dovolená, stále ještě řešíme termín: 29. 6. – 6. 7. nebo 6. 7. –  13. 7.

13. 7. – 20. 7. Fusion Camp 

15. 7. – 23. 7. Tábor Laviny

2. 8. – 6. 8. Pánská jízda – puťák na Slovensku – Velká Fatra + Malá Fatra

SBOROVý ZPRaVODaJ CíRKVE BRatRSKé VE FRýDKu-MíStKu ROČNíK 4.

4

V předcházejících dvou měsících se 
uskutečnily dvě velké akce. Na konci 
března Velikonoce, v dubnu evangelizace. 

Velikonoce byly letos v poněkud 
komornějším stylu. Na tradičním setkání 
o Zeleném čtvrtku se sešla jen malá 
skupinka kairosáků. Na Velký pátek nás 
bylo více, ale z návštěvnosti je vidno, že 
Velký pátek zdaleka není vnímán jako 
příležitost k zastavení se a oslavě Kristovy 
vykupitelské smrti. Večerní tradiční Cesta 
kříže byla opět v komorním složení. ale mě 
osobně se líbila, snad nejvíce ze všech, co 
jsme kdy pořádali. V neděli Vzkříšení jsme 
se sešli, k velkému překvapení, zasněženi. 
Jakoby bílá sobota bylo odvozena od 
sněhu a nikoliv od barvy křestních rouch. 
Inspirací k tématům kázání na Velký 
pátek byla kniha Leviticus a její směrovka  
k oběti Kristově. Neděle byla inspirována 
přítomnosti vzkříšení v životě a v přírodě. 
Velikonoční pondělí jsme trávili každý 
podle svého uvážení, někteří na lyžích. 

Evangelizace na konci dubna byla dlouho 
připravována, od Velikonoc propagována. 
Po delší době (několik let!) jsme uspořádali 
klasické setkání pro veřejnost ve stylu 
pavlova misijního působení. Podobné 
setkání se dnes, v době sofistikovaných 
marketingových akcí, uspořádávají ne 
moc často. Při přípravách jsem pociťoval 
vděčnost za naše společenství. Nikoho 
jsem nemusel přemlouvat či prosit, aby se 
ujal nějakého úkolu. Sami jste se hlásili 
o pomoc, s podnětnými připomínkami.  
Úkoly jste na sebe brali s velkou 
odpovědností a laskavostí. Případné 
drobné nedostatky jste pak přehlíželi 

Jarní ohlédnutí

s milosrdenstvím. Obavy rostly s blížícím se 
pátkem – prvním dni evangelizace. Sešlo 
se nás velmi málo, asi kolem deseti. Seděli 
jsme kolem stolu. Byl jsem rád, že jsme 
sešlost neuskutečnili v divadle Čtyřlístek. 
tam by vyzněla minimálně komicky. Večer 
byl právě svou komorností velmi působivý, 
svědectví povzbudivě silná. V sobotu se nás 
sešlo více, už kolem dvaceti pěti a v neděli 

nás byl plný sál. Neděle byla vrcholem 
celé evangelizace. Nějak mi nedošlo, že 
misie se dá konat i dovnitř společenství.  
a tak evangelijní slovo přineslo svůj užitek, 
nová a obnovená rozhodnutí k následování 
Krista. Poučení a závěry z evangelizace: 

 ● jsme sbor, který bez velkých problémů 
dokáže zorganizovat podobnou akci

 ● slabinou je pozvání našich přátel
 ● je dobře, že jsme začali s tradicí 

misijních akcí
 ● dobrou volbou bylo pozvání bratra 

timoea Dymčenka 
 ● evangelizace je prospěšná nejen pro 

nevěřící, ale i pro nás, křesťany
Jinou velkou akcí, kterou bychom mohli 

nazvat před-evangelizační, kontaktní, byl 
velkolepý koncert Fusionu na bílou sobotu. 
Konal se v největším městském sále,  
v kině Petra Bezruče. Účast na něm byla 
velká, platících diváků bylo 205. Koncert 
se velmi podařil, sám velký šéf Fusionů 
Milan Szturc konstatoval, že naše děcka 
poskočila hodně dopředu. Skladby byly 
čisté, kreativní, nadšené. Skvělá oslava 



26. května: Hlasování o přesunu do Výměníku Krátce ze schůzek staršovstva

Výlet besídek do ostravské ZOO

Ze staršovstva 15. 3. 2013
Probíral se vývoj ohledně Výměníku; na 

adresu Distepu byly zaslány doplňující 
otázky.  Byl podán návrh na zřízení 
pracovní skupiny, která by dávala nezávislé 
stanovisko vedle stanoviska staršovstva. 
Jako vhodný kandidát pro vedení této 
skupinky byl navržen tomáš Jurtík.  
Staršovstvo bylo seznámeno s náhledy na 
mládež z více zdrojů, následovala dlouhá 
diskuse s Davidem Neuwirthem o Kairose. 
 Hovořili jsme s Markétou Novákovou 
ohledně nadcházejícího křtu. 

Ze staršovstva 25. 4. 2013
Kazatel informoval o pracích, které již 

ze strany Distepu probíhají na objektu 

Výměníku.  Bratr M. Siuda pro potřeby 
sboru věnuje do nových prostor 2 ks 
reprobeden + zesilovač na ozvučení sálu. 
 Staršovstvo se ohlédlo za proběhnuvší 
evangelizací a shodlo se na tom, že se 
jednalo o neocenitelnou zkušenost pro 
celý sbor.  Staršovstvo jednalo o dvou 
variantách místa pro sborovou dovolenou. 
Vyvstal možný problém pro cestování dětí 
(varianta Lubochňa), kdy již všechny děti 
musí mít vlastní pas.  D. Kubátka po 
dohodě s bratrem kazatelem nadnesl, zda 
by nemohli muži ze sboru na začátku srpna 
podniknout akci „přechod Velké Fatry“. 
 Staršovstvo jednalo o pastoračních  
a organizačních záležitostech.

V sobotu 28. dubna 2013 se konal výlet 
besídkových dětí s rodiči a přáteli do 
ostravské ZOO. 

Polovina z nás přijela auty: Babuňkovi, 
Kubátkovi, Stýskalovi, totevovi, Jurtíkovi  
a Maulerovi. Ostatní dorazili vlakem  
a trolejbusem: Kučovi, Fürstovi, Majka 
s Petrem a dvěma holčičkama od tomáše 
Vrány. Byla to výborná příležitost poznat 
známé a kamarády besídkových dětí.

Sobotní ráno se sluníčko schovalo za 
mraky a hodně z nás uvažovalo, zda se 
výlet obejde bez deště. Díky vytrvalým 
modlitbám a Boží milosti nám nepršelo, jen 
pár kapek, celý den nám svítilo sluníčko. 

Děti si výlet užívaly plnými doušky. už 
se znají z besídek a tvoří se mezi nimi 
přátelství, což stvrdily společným běháním 

a halekáním kolem klecí se zvířaty. Nejvíc 
se jim líbily houpačky, kde společně 
dováděly, pak kozí výběh a mohly si  
i pohladit morčata a křečky. Viděly i spoustu 
cizokrajných zvířat v klecích a výbězích. 
Naštěstí jsme se všichni vrátili a neutrpěli 
jsme žádné ztráty, kromě plyšáka, který 
byl nekřesťansky ukraden pštrosem z ruky 
Matouše a brutálně roztrhán. 

Byl to moc hezký výlet a děkujeme sboru 
za to, že dětské lístky byly uhrazeny ze 
sborové pokladny. Proto si tento výlet 
mohly dovolit i rodiny, které mají hlouběji 
do kapsy. Děkujeme i Katce totevové za 
nápad a Daníkovi za vyhotovení pozvánky. 
už se těším, a se mnou i všechny děti, na 
další společný výlet. Kam to bude? to se 
nechme překvapit! – Radka Fürstová 

Po naději na koupi hospody Podpuklí, se vynořila jiná naděje – opět Výměník. 
Na posledním staršovstvu jsme se shodli, že je třeba jednat. Proto svoláváme mimořádnou 
členskou schůzi na neděli 26. 5. 2013 po shromáždění. Po roce jsme o něco moudřejší:

 ● Začínáme tušit, jak bude vypadat budoucí financování církve (definitivně jasno bude 
po mimořádné konferenci v říjnu 2013). Z něho plyne, že za několik let budou sbory 
zápasit o samotnou finanční existenci, budou-li si přát kazatele.

 ● Máme za sebou průzkum příslibů, který ukázal, že o moc víc financí nevybereme.
 ● Jsou jasnější podmínky od Distepu: známe výši nájmu 14 000 Kč; máme záruku na 

deset let; máme naději předčasného odkupu (v jednání).
Hlasování bude probíhat za stejných podmínek jako loni. Pro přesun do Výměníku se 
musí vyslovit 3/4 členů sboru. Pokud někdo nebude přítomen, může zcela výjimečně 
hlasovat dopředu, písemnou formou. Stanovisko staršovstva je prosté: Jednohlasně jsme 
pro přesun do Výměníku.

Svatby v našem sboru
sobota 1. 6. David Neuwirth a Shelly McMullen – červený kostel v Ostravě

sobota 8. 6. Markéta Nováková a Otomar Fiala – hotel KaM v Malenovicích

sobota 10. 8. Jiří Siuda a Lucie Konderlová – modlitebna CB v Hrádku nad Olší.

druhého roku trvání Fusionu. Od tohoto 
koncertu začal soubor vést, jako hlavní 
vedoucí, Jiří Siuda. Velkou a nadšenou 
pomocí je mu Pavel adámek. Sluší se však 
poděkovat úspěšnému rozjížděči projektů 
– Petrovi Maulerovi. Hlavním smyslem 
koncertu bylo, aspoň podle FB zpráv, aby 
si děcka koncert pořádně užila. asi zde 
bych si přál posun. Jaký? Nejen si to užít, 
ale i chtít rozdávat radost, nadšení i naději, 
že mládež není zas tak zkažená, jak se zdá. 
Prostě obrátit se od sama sebe k lidem 
kolem mě. Sloužit. 

Na začátku března zemřel bratr 
Slováček, tatínek Nadi, kterého jsme 
pravidelně vídali na našich bohoslužbách. 

Krátkou čtyřiadvacetihodinovku prožila 
v březnu Lavina. akce se konala na faře 
ve Staříči. Vše bylo podařené, víkendovku 
prakticky vedli naši mladší spolupracovníci 
a byla ve stylu LaRPu (hráli jsme fiktivní 
historický příběh). Zvláštností byla 
přítomnost hosta Zdeňka Vojtíška, který 
zrovna přes náš kraj projížděl. Hodnotil 
naši službu v Lavině navýsost dobře. 

V dubnu se uskutečnil křest Markéty 

Novákové v Ústí nad Labem, přijetí za 
členku bylo o týden později ve Frýdku- 
-Místku. Markéta bude naším členem 
chvíli, ale i za tuto chvíli jsme velmi vděční. 

Ve čtvrtek 11. 4. na setkání mládeže 
kazatel oznámil, že končí Kairos. udělali 
jsme na staršovstvu toto rozhodnutí  
v naději, že bude jakýmsi zmlazovacím 
řezem. Zároveň s vírou, že kmen časem 
obrazí, ukáže do jaké míry byl (je) 
životaschopný. K naději a víře se váže  
i láska, která občas i zabolí. Přiznávám, 
že mě toto rozhodnutí bolelo. Především 
kvůli Davidovi, který se snažil držet Kairos 
nad vodou, táhl zdatně English Campy, 
akce mládeže. Bojoval za správné názory, 
biblické učení, usiloval o dobré vztahy. 
Přesto Kairos chřadl. Nutno říci, že už  
v době, kdy vedení přebíral, nebyl Kairos 
v dobré kondici. Z našeho rozhodnutí byl 
smutný a není divu. Moc Davidovi děkuji za 
jeho práci a službu, a těším se na spolupráci 
při budování našeho společenství.

V rámci evangelizace vyšel mimořádný 
Rozbřesk. Obsahuje informace o našem 
sboru, naší církvi a svědectví. 

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



jeho kříž, jeho milost, a s tím související důraz 
na pokání, obrácení a na posvěcení.

Sbor, kde se lidé nescházejí nad Písmem, 
ztrácí identitu CB, tak jak ji máme definova-
nou v základních dokumentech a pomalu se 
transformuje na nedělní církev.

Společenství, které se neschází kolem 
Božího slova, je na cestě stát se křesťanským 
klubem, je určováno více vlastními zájmy než 
nároky Písma. (Mezi mládeží se používá ozna-
čení frikulín, tj. free-cool-in: free-svoboda, 
cool – pohoda, in – jde s dobou. Jinak řečeno, 
fajn, jsem spasen, to stačí, hlavně klídek).

Otevírají se dveře pragmatickému relativis-
mu v hodnotách, v principech, v postojích.

Oslabení přímého vlivu Písma na život křes-
ťana vede k individuálnímu křesťanství, nezá-
vislém na společenství sboru.

Rodina, která se neschází kolem Božího 
slova, je ochuzena o požehnání a v dobách 
rodinné nepohody ji chybí záchranná brzda 
a naděje.

K tomu připojuji některé výzvy, možnosti 
a náměty. Bude dobré sdílet další zkušenosti 
a tipy, které by inspirovaly a stimulovaly větší 
zájem členů Církve bratrské o Bibli.

Pokud kazatel a starší sboru zjistí, že řada 
členů není biblicky vzdělávána, je třeba vyhlá-
sit SOS. Je třeba pracovat na dlouhodobém 
konceptu, který by vzbudil zájem o studium 
Bible, který nezůstane jen na úrovni znalos-
tí, ale bude ovlivňovat myšlení, rozhodování, 
zbožnost, vztahy i praktický život.

Vychovávat a vyučovat lidi obdarované 
k vedení biblických skupinek.

Biblická hodina nemusí být víc než dobře 
vedená biblická skupinka s vedoucím, urče-
ným staršovstvem. Jinak řečeno, obě alterna-
tivy mohou být rovnocenné.

Vytipovat geografické oblasti, kde je možné 
založit biblickou skupinu. Ve větších městech 
to může být např. sídliště, či městská část. 
Skupinky v diasporních sborech mohou být 
v obci s větší koncentrací členů.

Vyhlašovat společné čtení Bible, kdy členo-
vé a přátelé sboru, v určitém časovém úseku 
a podle zpracovaného rozpisu, čtou něja-
kou biblickou knihu. Může to být propojeno 
s nedělním kázáním a s biblickými hodinami 
či kroužky. (Něco jako 40 dní s Biblí v postním 
období).

Pokud možno mít celou Bibli (nebo aspoň 
NZ) v mobilním telefonu. Zajistit stažení 
pro ty, kteří k tomu nemají vlohy. Mohou se 
tak využít chvíle v dopravních prostředcích, 
čekárnách všeho druhu.

Nemyslím si, že návrat k tomu aby byla Bi-
ble více čtena, rozjímána a studována, vyřeší 
všechny neduhy. Život v plnosti Ducha svaté-
ho má další oblasti, které nutno obnovovat 
– modlitbu, službu misijní, evangelizační, 
diakonskou. Jsem ale přesvědčen, že pozná-
vat Boží vůli z Písma svatého tím, že se jím 
necháme znovu oslovovat při soukromé četbě 
nebo ve společném rozhovoru nad textem, je 
v pojetí naší zbožnosti záležitost zcela zásad-
ní a nenahraditelná.

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých 
úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl 
bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom 
tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš 
jednat prozíravě. (Jz 1:8)

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, 
který nestojí na cestě hříšných, který nesedává 
s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův 
zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne 
i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, 
který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí 
neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. (Ž 1,1-3)

Daniel Fajfr
předseda Rady Církve bratrské
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Milí bratři, milé sestry!
Opět jsme se po roce sešli jako delegáti 

sborů naší církve, abychom společně vyjádřili 
vděčnost Bohu za vše, co jsme z Jeho milos-
ti prožili a co se podařilo vykonat. Chceme si 
vzájemně naslouchat, diskutovat, společně 
se modlit a hledat cestu dál. Musíme si při-
znat to, co se nám nedařilo a nedaří. Věřím, že 
jsme k takovému rokování připraveni. 

Letošní konference je poslední, kterou sou-
časná Rada CB připravovala, neboť její man-
dát se uzavírá koncem letošního roku. Možná 
by se slušelo bilancovat, ale poněvadž každý 
rok přináší pro církev nové výzvy, nebudu jen 
hodnotit. Jsem přesvědčen, že potřebujeme 
stále dva pohledy: ten první, pohled do minu-
losti, abychom si připomněli, co bylo a co je 
za námi, ten druhý, pohled do budoucnosti. 
Pro připomenutí zmíním témata tří uplynu-
lých předsednických zpráv, nad kterými jsme 
vedli rozhovor a to nejen při konferenčních 
jednáních:

 ● 2010 – Identita CB a potřebné změny
 ● 2011 – O duchovní jednotě CB na úrovni 

sborů, seniorátů, a z toho plynoucí misijní 
poslání.

 ● 2012 – O důvěryhodnosti CB ve vztahu  
k našemu Vyznání víry, Ústavě a Řádu CB.

Jsem rád, že přes různost pohledů na pří-
tomnost a budoucnost Církve bratrské jsme 
došli k některým závěrům, které jsou dlou-
hodobě nosné, a můžeme je tedy postupně 
uvádět do života.

Uplynulý církevní rok byl opravdu výjimečný. 
Nebudu se zabývat jen kalendářním rokem 
2012, ale obdobím mezi dvěma konference-
mi, tedy až do března 2013. Tentokrát jsem 
neměl problém s volbou aktuálního tématu, 
neboť je jaksi samo dáno. Mám na mysli dva 
důležité momenty, které podle mého názoru 
vyčnívají nad ostatní, a bude dobré je reflek-
tovat ve vztahu k Církvi bratrské. 

Odluka
církve
od Bible?

Ten první: listopadové přijetí zákona  
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovná-
ní s církvemi a náboženskými společnost-
mi. Nový zákon, kterým se současně ruší 
platnost starého z roku 1949, upravuje  
a zmírňuje některé majetkové křivdy, které 
byly spáchány komunistickým režimem. Rád 
bych některé věci z minulosti připomenul  
a zamyslel se nad tím, co bylo a co je před 
námi. Mám za to, že jsme svědky zlomové 
události. Nyní je proto poslední možnost 
připomenout ještě některé skutečnosti  
z minulosti jako aktuální, neboť přijetím 
nového zákona se uzavírá jedna neblahá 
éra spojená s církevním zákonem z roku 
1949. Zrušením posledního residua komu-

nistické legislativy se tak období vymezené 
paragrafem 218 konečně stává minulostí  
a od nynějška už bude jen historickým mate-
-riálem pro poučení budoucím generacím. 

Ten druhý: V roce 2013 si připomínáme 
1150 let od příchodu soluňských bratří na 
naše území. Přinesli s sebou Písmo ve sro-
zumitelné řeči – staroslověnské hlaholici.  
S tím se pojí 400. výročí vydání Bible kralické. 
Obě výročí spojuje jeden prvek, nesmírně dů-
ležitý pro životaschopnost křesťanské církve. 
Je jím dostupnost Bible ve srozumitelné řeči  
a její vliv na člověka, potažmo na společnost 
křesťanskou i tu sekulární. Stojí tedy za to za-
myslet se nad tím, jak bude či nebude Bible 
ovlivňovat budoucnost CB .

Zpráva předsedy Rady CB Daniela Fajfra pro nadcházející Konferenci, Brno 2013.
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I. STÁT A CÍRKEV
V letošním roce jsme dospěli k historickému 

milníku v dějinách Církve bratrské, neb se po 
65 letech vracíme k odluce církve od státu. 
Přijatý zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společ-
nostmi a z něj plynoucí Smlouva mezi Českou 
republikou a Církví bratrskou, vytvořila právní 
a životaschopný rámec pro existenci církve 
nezávislé na státu. Abychom si uvědomili ve-
likost okamžiku, je třeba připomenout kon-
text. Nejprve se krátce podívejme do minu-
losti na období platnosti zákona č. 218/1949 
Sb., a poté si naznačme, jaké možnosti skýtá 
nově přijatý zákon.

1. Pod zákonem č. 218 z r. 1949
Bude dobré si připomenout, co znamenal 

tento zákon pro naši církev, jmenovitě pro 
tehdejší Jednotu českobratrskou, od roku 
1967 Církev bratrskou. Myslím zejména na ty, 
kteří uvěřili po roce 1989 a nezažili důsled-
ky zmíněného zákona na vlastní kůži, tedy 
jeho dopad na praktický život sborů, kazatelů  
a jejich rodin a samozřejmě dopad i na  
členy církve. 

Po nástupu komunistů začala postupná lik-
vidace 1/3 našich sborů. Několik modliteben 
bylo zabaveno a použito k jiným účelům, ně-
které byly zrušeny v rámci demolic s tím, že 
sbory nedostaly adekvátní náhradu. Spolky 
patřící církvi, které církev provozovala, např. 
sirotčince, domovy důchodců, nebo které 
vykonávaly misijní aktivity, byly postupně 
rušeny. Sbory nemohly finančně hospodařit, 
majetek pro tento účel byl zkonfiskován. Zá-
kon ožebračoval rodiny kazatelů, kazatelé se 
stali „státními zaměstnanci“, ovšem s platem, 
který byl daleko pod hranicí minimální mzdy. 
Řadě kazatelů bylo zakázáno vykonávat své 
povolání, neboť rozvíjeli duchovní a misijní 
aktivity mimo půdorys modlitebny a tím maři-
li tzv. státní dozor nad církvemi. Ze dne na den 

jim mohl být odebrán státní souhlas a celé ro-
diny, mnohdy velmi početné, se ocitly na dlaž-
bě. Musely okamžitě opustit služební kazatel-
ské byty a hledat dočasné nájmy, než si našly 
něco vlastního k přebývání, což s tehdejším 
kazatelským platem bylo téměř nemožné. 
Někteří kazatelé a klíčoví pracovníci sborů 
byli ve vykonstruovaných procesech odsou-
zeni a uvězněni (bratři Polanský, Schneider, 
Voříšek, Hušek, Kalvach, Kamp, a někteří dal-
ší). Řada dětí kazatelů nemohla studovat na 
středních a vysokých školách, přestože měly 
vynikající prospěch. Jiným bylo zabráněno 
vykonávat odpovídající zaměstnání ve ve-
doucích funkcích, neboť pro své „náboženské 
přesvědčení“ byli „nespolehliví“, a bylo tedy 
nebezpečí, že by mohli křesťansky ovlivňovat 
své podřízené (např. učitelé své žáky, atp.). 
Kdekoli došlo k duchovnímu obživení sboru 
a ke Kristu přicházel větší počet nových lidí, 
ihned zakročila Státní bezpečnost a církevní 
tajemníci. Členové sboru byli voláni k výsle-
chům a zastrašováni. Pokud nebyl kazateli 
odebrán státní souhlas, byl v lepším případě 
převeden na jiný sbor. Pokud o souhlas přišel, 
musel si hledat většinou jen manuální práci. 

Mohl bych ve výčtu pokračovat, ovšem ne-
jde jen o újmy, které se dají konkrétně doložit 
na konkrétních případech. Pro úplnost bude 
dobré připomenout, že křesťané a jejich děti 
byli často ponižováni, diskriminováni, pro své 
křesťanské přesvědčení měli omezenou mož-
nost volby, zkrátka stali se občany druhého 
řádu. Stávalo se, že lidé přecházeli na druhý 
chodník, aby nemuseli projít kolem modliteb-
ny, aby si snad náhodou někdo nemyslel, že  
k „nim“ také patří.

Nebudu se rozepisovat a dál vypočítávat 
nepříjemné důsledky zákona č. 218 na naši 
církev. Některé církve, zejména římsko-ka-
tolická, na tom byly ještě hůře. Samozřejmě 
netrpěli jen křesťané, ale všichni, kteří se 
nepodřídili a organizovali život různých sdru-
žení a organizací. Odkazuji například ke knize 
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kde se mohou učit u zkušených kazatelů. Mů-
žeme s bázní říci, že na úrovni denominace si 
snad udržujeme standard církve „Slova“.

Sbory
Na otázku, do jaké míry je Písmo svaté 

měřítkem a autoritou pro sbory CB, je od-
pověď už složitější, neboť pestrost našich 
sborů je velká. Z vizitačních zpráv se však 
nedovídáme, že by nějaký sbor vybočoval 
z řady a nekonal pravidelné biblické vyučo-
vání. Na mnohých místech je výrazná spo-
kojenost členů, majících užitek z kázání 
i biblických výkladů. Tu a tam je slyšet 
postesk nad vykladačskou svévoli prame-
nící z nedostatečného pochopení textu 
a jeho významu, občas pramenící z nedo-
statečné přípravy samotného kázání. Rada 
společně se Studijním odborem se zabývá 
myšlenkou celoživotního vzdělávání ka-
zatelů a připravila již první návrh koncep-
ce studijního cyklu, který je již v záběhu. 
Otázkou ale zůstává, jaké procento členů 
sboru se účastní biblického vzdělávání.

Členové církve
Vztah členů církve k Bibli je asi velmi roz-

manitý. Pokles účasti na biblických hodinách, 
pomalu vytrácející se domácí čtení Bible 
v rodinném kruhu, minimum kroužků a sku-
pinek biblického vzdělávání, není ale dobrým 
znamením. Abych se neopakoval, neboť v po-
slední době se na toto téma vyjadřuji častěji, 
budu citovat z článku Interpretace Bible od 
Pavla Hoška, uveřejněného v Bráně 2011/10. 
Pavel Hošek se ptá: 

„Co se to s námi v Církvi bratrské děje? Kdo 
z nás by řekl jako Ježíš, že je živ každým slovem 
vycházejícím z Božích úst (Mt 4,4), kdo by jako 
on vyznal, že spíše pomine nebe a země, než je-
diná tečka a čárka z Božího slova (Mt 5,18)? 
Myslím, že jsme Biblí trochu unaveni, unudě-
ní a otrávení, že už nás ta stará dobrá knížka 
moc nerajcuje. Když ji čteme, jsme unylí a vláč-

ní, klimbáme, mhouří se nám víčka a zavírají 
oči…“ To možná v tom lepším případě, ale 
autor pokračuje: 

„Ano, čtení Bible je v krizi, nejenže klesá 
návštěvnost biblických hodin v církvi, klesá 
návštěvnost Bible. Od husitských dob, kdy byli 
čeští křesťané proslulí po celé Evropě znalostí 
Bible, uplynulo opravdu hodně vody… Nestýs-
kám si nad tím, že Bibli nečtou nevěřící nebo 
vlažní, papíroví křesťané. Spíš mi vrtá hlavou, 
že Bibli čtou čím dál tím méně i křesťané zbož-
ní, horliví a opravdoví. Čím to je? Možná jsme 
my horliví křesťané Bibli trochu přidusili. Tak 
urputně a zamračeně jsme v ní pátrali po přes-
ných definicích věrouky a mravouky, až se nám 
začalo jako ozvěna jenom vracet to, co jsme do 
ní sami zavolali. Ona totiž nemá ráda, když z ní 
děláme soubor paragrafů a pouček. Jak říkají 
rabíni, Bible je jako vznešená, urozená dáma. 
Zná svoji cenu, chce, abychom se o ni ucházeli, 
abychom se jí dvořili, abychom o ni bojovali, 
abychom trpělivě odkrývali její tajemství.“

5. Odluka církve od Bible?
Zdá se, že nyní v Církvi bratrské probíha-

jí dvě odluky. Ta jedna od státu již prošla. 
Ta druhá od Bible snad neprojde. Pokud by 
došlo k zásadnímu odklonu od Písma v jedné 
celé generaci, není asi cesty zpět. Nevím, jak 
tento trend změnit a jsem dalek toho, abych 
dával hotová řešení.

Jedno je ale zřejmé. Jelikož se jedná o le-
titý trend, návrat k důslednějšímu příklonu 
k Písmu nebude okamžitý ani jednoduchý. 
Půjde o dlouhodobý proces, který si bude 
muset řešit každý sbor sám. Církev bratrská 
nemá orgán, který by naordinoval ozdravnou 
kúru a dohlížel na dodržování terapie. Rada 
CB může na jisté věci upozornit a být pomocí. 
Každopádně to ale musí být úsilí celé církve. 
Rád bych závěrem vyjmenoval některé nebla-
hé efekty, které podle mého názoru s sebou 
nese ztráta osobního kontaktu s Biblí. Nená-
padně se vyprazdňuje Kristovo evangelium, 
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Adlofa). Přesto jsme se neubránili opačnému 
extrému. S jistými důrazy pietismu, vedoucí-
mu k prohloubení osobní zbožnosti, se vkrá-
daly také nezdravé prvky. Písmo se totiž stá-
valo jakýmsi breviářem, který určoval život 
křesťanů do nejmenších podrobností. Tedy 
co by měli dělat a co ne, co se smí a nesmí. 
Docházelo tak k postupnému oddělování 
„svaté“ církve od „hříšného“ světa a uzavírání 
se do modliteben.

Takový životní styl musel dříve nebo poz-
ději vyústit v jisté formy zákonictví a stával 
se nebezpečným podhoubím pro pokry-
tectví, neboť nároky vždycky se líbit Pánu 
Ježíši byly nesplnitelné. V takovém spo-
lečenství se vytrácí duchovní spontaneita 
a svoboda, u Večeře Páně chybí hříšníci, 
kteří ač následují Pána Ježíše, hřeší a po-
třebují odpuštění. Taková exkluzivita ne-
byla zdravá, někdy vedla k porovnávání se 
s méně zbožnými a tedy k duchovní pýše. A co 
víc, někteří takovým nárokům nebyli schop-
ni dostát, některé děti z křesťanských rodin 
je ani nepřijaly a postupně se z obecenství 
vytrácely.

3. Dějinná zákonitost
Proč to všechno připomínám? Chci pouká-

zat na jakousi dějinnou zákonitost, kdy na 
jedné straně Písmo ovlivňuje církev a jednot-
livé křesťany v tom, aby horlivě následovali 
Krista. Prakticky se to pozitivně odráží na 
jejich životním stylu, na modlitebním životě, 
na touze sdílet evangelium a sloužit Bohu a 
lidem. Na straně druhé jsou v dějinách církve 
patrná období postupného odklonu od Písma, 
jehož autorita je sice proklamována, ale ono 
má již velmi malý vliv na praktický a každo-
denní život křesťanů, kteří jsou určováni více 
duchem doby, než biblickými hodnotami.

Mám za to, že přes mnohé požehnání, kte-
ré na sborech prožíváme, se Církev bratrská 
nachází v jisté fázi postupného odklonu od 
poznávání trojjediného Boha z Písma. Není 

to jen trend posledních několika let, je to od-
klon, který trvá od devadesátých let minulé-
ho století a může pomalu ale jistě zasáhnout 
jednu celou generaci. To by bylo dle mého ná-
zoru fatální, neboť takové počínání směřuje k 
“nedělní“ církvi, kdy se při jednom shromáž-
dění odehraje podstatná část života křesťana. 
To rozhodně není stav, z kterého vede snadná 
cesta zpátky.

4. Církev bratrská a autorita Bible
Porevoluční svoboda a jisté duchovní vzed-

mutí s sebou přineslo možnost pracovat na 
nových překladech. Český křesťanský svět 
byl tak obohacen o vydání titulů jako je 
Bible 21, Jeruzalémská Bible, Studijní pře-
klad, Slovo na cestu. Přiznejme si ale, že 
nové překlady spíše obohatily pohled na bi-
blický text, než aby probudily zájem křesťanů 
o čtení Bible. Snad jen široká propagace B21 
způsobila větší zájem o Bibli u lidí z  necír-
kevního prostředí. 

Letošní kulatá výročí jsou tedy dobrou vý-
zvou k tomu, abychom si položili otázku, jaký 
vliv má Bible na formování naší církve, sborů 
a na život členů. Kladu otázku takto ze široka, 
neboť mám za to, že v každé zmíněné oblasti 
je to trochu jinak.

Denominace
Církev bratrská jako denominace se ve 

svém Vyznání víry hlásí k reformované tradici 
a vyznává, že „Písmo svaté jako Boží slovo je 
jediným měřítkem a autoritou naší víry a na-
šeho života. (Ústava, článek 7/2)“ Tomu na-
svědčuje i program celocírkevních konferen-
cí, pastorálek, seminářů s velkým důrazem na 
to, aby nechyběla práce s biblickým textem 
a aby pojednání témat vycházelo z biblických 
principů. Vyžadujeme, aby budoucí kazate-
lé prošli důkladnou biblickou a teologickou 
přípravou na seminářích a teologických fa-
kultách. Snažíme se o důslednější přípravu 
vikářů, rozšiřujeme i jejich praxi na sborech, 
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Ivana Klímy “Moje šílené století”, kde je zase 
z jiného pohledu vykreslena ona zrůdnost 
totalitního režimu vlády jedné strany a její 
zhoubný vliv na celou společnost. 

Je třeba také říci, že ne vždycky církev  
trpěla. Mám na mysli období kolem Pražské-
ho jara a před kolapsem režimu, kdy nebyla 
církev pod takovým drobnohledem a tlakem 
jako jindy. Nutno také dodat, že vynucená 
centralizace řízení církve měla paradoxně  
i pozitivní stránku, neboť integrovala církev  
a sbory toužily po větším sepětí. 

Po politických změnách se pod stejným zá-
konem situace změnila. Jednání mezi státem 
a církvemi sice začalo ihned v prosinci 1989, 
ovšem nikam nevedlo. Problém byl jediný; 
žádná vládnoucí strana si nedovolila zrušit 
zákon a z toho plynoucí mzdovou povinnost 
vůči kazatelům, poněvadž neměla odvahu 
řešit minulost nutně spojenou s církevními 
restitucemi a s odhodláním napravit křivdy 
spáchané komunistickým režimem. Círk-
ve byly proto vyňaty z restitučního procesu,  
který probíhal po roce 1990. Trvalo celých 23 
let, než se našla vláda, která měla odvahu  
a především politickou moc zákon zrušit  
a prosadit nový.

2. Pod zákonem č. 428 z r. 2012
Přijatým zákonem č. 428/2012 Sb., se stát 

čestně vyrovnává s minulostí a otevírá dveře 
pro svobodné působení církví. Jedná se o bez-
precedentní okamžik v novodobých dějinách 
české církve, připomínající Edikt milánský, 
který roku 313 sepsali císař Konstantin a Lici-
nius Augustus. Dokument mimo jiné obsahu-
je statuty na restituci majetku církevních obcí 
včetně kompenzací, o který byly připraveny 
během pronásledování. Některé věty zní, jako 
by byly psány do dnešní situace: Vzhledem  
k legálnímu postavení křesťanů, považujeme za 
správné určit také, aby – jestliže se ukáže, že 
někdo zakoupil, ať z naší státní pokladny nebo 
od někoho jiného, místa, která dříve byla uží-

vána ke shromážděním, a o kterých před tímto 
dnem byly stanoveny jisté příkazy, a to dopi-
sem zaslaným vašemu úřadu – aby tato byla 
zpět převedena na křesťany bez všech průtahů 
a zpochybňování …  Také ti, kdo je obdrželi 
darem, je vrátí podobně a bez odkladu křes-
ťanům. … A pokud je o zmíněných křesťanech 
známo, že vlastnili nejen ta místa, která užívali 
ke shromažďování, ale také majetek, náleže-
jící jejich společnosti, zvláště jejich kostelům  
a ne jednotlivcům, zahrnujeme jej všechen pod 
tento výše zmíněný zákon, takže jim přikážete, 
aby byl bez pochybování a bez diskusí vrácen 
zmíněným křesťanům, to jest jejich společnosti 
a shromážděním.

Jak je vidět, Konstantinův zákon zmírňující 
křivdy způsobené křesťanům, byl v mnohém 
důslednější než zákon č. 428/2012. Bude ku 
prospěchu, pokud odpůrci návrhu alespoň 
připustí, že předmětný zákon odpovídá práv-
nímu státu, je legitimním právním aktem  
a v rámci možností i rozumným kompromi-
sem v ekonomicky nejisté době. Myslím i na 
ty z nás, kteří se chtěli vzdát finanční náhra-
dy, nebo by peníze nejraději vrátili s pocitem 
studu, že jsme přijali něco, co církvi nepa-
tří. Rád bych je uklidnil, že tímto pocitem  
trpět nemusí. Není možné uveřejnit zápisy, 
ze kterých je patrné, jak velké finanční oběti 
přinesli jednotlivci a sbory, aby církev mohla 
zakoupit například zámek v Suchomastech  
a provozovat domov seniorů. Zříci se finanč-
ního vyrovnání by mimo jiné znamenalo  
znevážení darů a práce těch, kteří poslouži-
li Boží věci před námi. Pro dokreslení a snad 
i pro uklidnění, připojím něco z toho, co při 
aktu podpisu smlouvy řekl předseda vlády 
Petr Nečas: Počátkem devadesátých let jsme 
jako stát přistoupili k restitucím jako nejefek-
tivnějšímu a nejspravedlivějšímu prvku trans-
formace naší ekonomiky. Církve z něj tehdy 
byly vyňaty. Dnes jsme tento akt spravedlnosti 
dokončili…. Domnívám se, že je to nejenom 
správné, ale dokonce i ekonomicky výhodné. 
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Jedinou jinou možností by bylo pošlapání prá-
va, pošlapání právního státu, ale to je vize ji-
ných premiérů a jiných politiků, nikoli ta moje 
a celé české vlády.

Přesto platí, že církev není závislá na tom, 
co jí patří nebo by mělo patřit, a nemůže ani 
spoléhat na jistoty ústavou zakotvené. Jak 
známo, stačí málo, aby byl zákon zrušen,  
a vše bude jinak. Pokud ale žijeme v právním  
a demokratickém státě, bylo by chybou, kdy-
by církve tento často ponižující zápas vzdaly 
a nechaly se převálcovat populistickými po-
stoji některých politiků šermujících polo-
pravdami, zneužívajících současnou složitou 
ekonomickou situaci.

Odluka církve od státu
I když budou církve odškodněny ze zákona, 

byl by omyl se domnívat, že pro všechny sbory 
nadchází doba hojnosti. Církev nezbohatne.  
V průměru jde jen o 10% finančního navýšení 
oproti současnému stavu s tím, že pro řadu 
sborů to bude znamenat zvýšení obětavosti 
členů, pokud chtějí mít svého kazatele.

Je dobré si uvědomit, že systém placení 
kazatelů, který nám byl vnucen, a ve kte-
rém se díky neschopnosti státu vypořádat se 
s církvemi pokračovalo i po roce 1989, byl 
odklonem od principů, na kterých Církev bra-
trská vznikla. S tím souvisí i skutečnost, že 
zdvojnásobení počtu sborů CB za posledních 
dvacet let bylo mimo jiné umožněno také pro-
to, že jsme pro kazatele zakládaných sborů 
získali, díky platnosti starého zákona, státní 
příspěvek na plat. Přijetím nového zákona 
se Církev bratrská vrací před rok 1949, tedy 
k zásadám svobodné církve, tj. k odluce círk-
ve od státu. Je nyní na nás, jak získané peníze 
použijeme s tím, že jsme vázáni rozhodnutím 
Konference Církve bratrské z roku 1991, na 
které se delegáti usnesli, že si „chtějí platit 
v budoucnosti kazatele ze svých prostřed-
ků“. Ona budoucnost právě nastala. Všechny 
sbory tedy musí upravit své rozpočty tak, aby 

co nejrychleji mohly pokrýt základní mzdové 
a režijní výdaje na provoz sboru a současně 
rozvíjely svoji práci. Důležité je, abychom si 
počínali jako moudrý hospodář, dobře vedli 
své sbory, investovali do misijních a diakonic-
kých projektů a byli požehnáním pro společ-
nost. Oslavit Boha a sloužit lidem, to je naše 
poslání, které se nemění. Očekávám, že mi-
mořádná konference CB v nejbližším termínu 
přijme v této věci rozhodnutí a zvolí nový mo-
del financování církve i koncepci, jak naložit  
s finančními prostředky na nejbližší léta. 

Rada je připravena v této věci konat  
potřebnou roli zprostředkovatele a moderáto-
ra. Pevně doufám, že nastávající léta budou 
díky Boží milosti a našemu společnému úsilí 
ve znamení pokoje a rozvoje duchovní práce. 
Máme k tomu všechny předpoklady. Nebude 
to jednoduché, a proto vám již nyní děkuji za 
ochotu nasadit maximální úsilí k tomu, aby 
církev nezbytněla, ale proměnila tuto šanci  
k šíření Kristova evangelia a Božího království.

II. BIBLE A CÍRKEV
1. Staroslověnská

Před více jak tisíci lety pozval kníže Rasti-
slav na Velkou Moravu soluňské misionáře 
proto, aby křehké křesťanské začátky mezi 
pohanskými Slovany zapustily hlubší koře-
ny. Metoda, jak toho Konstantin a Metoděj  
dosáhli, byla “jednoduchá”: přeložili postup-
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ně celou Bibli do srozumitelné řeči svých po-
sluchačů – staroslověnštiny. Nelze říci, že by 
prvotním záměrem byla jejich snaha, aby se 
Písmo dostalo do rodin a k jednotlivým čte-
nářům. To by si tehdy stejně nikdo nemohl 
dovolit. Jejich cílem bylo vzdělávání kněžstva 
a budování církve v této části tehdejšího svě-
ta. Dějiny svědčí o tom, že se jim to podařilo. 
Přestože se nám originál jejich překladu ne-
dochoval, pouze jen několik fragmentů opisů 
z různých období, bude staroslověnská Bible 
navždy připomenutím toho, jaký vliv může 
mít Boží slovo na celou společnost.

Úskalí
Při všem zájmu, který Bible psaná srozumi-

telným jazykem vyvolávala, i při veškeré úctě, 
které se těšila, byla postupně zatlačována do 
pozadí. Stala se předmětem odborných studií, 
výkladů a diskusí. Byla slavnostně ukazována 
při bohoslužbách, plnila regály v univerzit-
ních knihovnách, ale přestávala mluvit do 
svědomí a praktického života lidí. Byla knihou 
posvátnou, ale přestala být Božím slovem  
a v širších kruzích byla dokonce nezná-
má. Život byl určován jinými vlivy, než roz-
hodnutími vyvolanými poslušností Písma,  
komentuje pozdější vývoj Vladimír Čapek 
(Historie Bible).

2. Kralická
Muselo uběhnout přes 300 let, aby se uká-

zalo, že Bible a její vliv na každodenní život 
křesťanů způsobuje nejen oživení církve, ale 
zasahuje i společnost. Na našem území začali 
z Bible důsledněji vycházet výrazní křesťa-
né, jako například Petr Chelčický, Jan Milíč  
z Kroměříže, Matěj z Janova, Jan Hus,  
kterému bylo Písmo „zákon nad jiné zákony“, 
a konečně Kunvaldští bratři, kteří podřídili 
Písmu každodenní život jednotlivců a celé 
pospolitosti. Tito spolu s dalšími připravili 
půdu reformačním procesům v církvi. Když 
k tomu připojíme převratný vynález knihtisku, 

díky kterému se mohla šířit Bible rychleji a ve 
větších nákladech, stává se Písmo doslova 
evangelizačním nástrojem. Konečně refor-
mátoři Luther, Kalvín („muž jedné knihy“), 
Zwingli a další, vymanili evropské národy 
z tenat středověké církve tím, že zpřístupni-
li Bibli a její srozumitelný výklad obyčejným 
lidem. Poprvé v našich dějinách tak přichází 
doba, kdy Bibli nemají v rukou jen kazatelé, 
ale i obyčejní lidé. 

Právě v tomto roce si připomínáme 400. vý-
ročí od kompletního 2. vydání Bible kralické. 
Nově vydaná jednosvazková Bible kralická 
z roku 1596 prošla kvůli velkému zájmu peč-
livou revizí, a toto památné druhé vydání se 
stalo posledním vydáním na našem území 
před Bílou horou. Kvůli následné tvrdé pro-
tireformaci byly reedice po 300 let vydávány 
pouze v zahraničí. 

Mnozí z nás byli doslova odkojeni touto po-
stupně upravovanou verzí „Kraličky“, jak se 
někdy rozkošně říká. Z Kralické bible se sice 
už dlouho nečte při nedělních shromáždě-
ních (až na jeden sbor), ale pro některé je stá-
le tím milovaným překladem. Bible kralická 
výrazně ovlivnila zbožnost několika generací 
naší církve.

Úskalí
Také v tomto případě se objevily tendence 

deklasovat význam Písma svatého, podobně 
jak se to přihodilo s Biblí staroslověnskou. 
Zejména počátky naší církve jsou spojeny 
s úsilím o to, jaké místo bude mít výklad Bi-
ble pro zakotvení a budování vznikajících 
sborů. „Byla to doba, kdy osvícenské ideje 
nadvlády rozumu začaly pronikat do teologie 
a umenšovaly autoritu Písma. Šířily se po-
kusy přizpůsobit křesťanskou víru jednotli-
vým oblastem moderního zkoumání a vědění 
(Brána 2011/10, P. Černý, Pohled otců zakla-
datelů).“ Naši otcové zvolili cestu důrazného 
biblicismu reformovaného směru a nebrá-
nili se ani kritickému čtení Písma (Studie A. 
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Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další akce

2.6. káže: Rusty | vede: Petr Kučera

9. 6. káže: Petr Kučera |  „Nepokradeš“ | vede: Marek Moškoř  

16. 6. káže: Petr Kučera  |  „Nebudeš lhát“ | vede: Dalibor Kubátka

23. 6. káže: Luboš Hlavačka | vede: Jiří Siuda

30. 6. káže: Karel Buba  | vede: Daniel Kvasnička

7. 7. káže: Samuel Fürst | vede: Tomáš Jurtík

14.7. káže: Petr Kučera | „Nebudeš dychtit“  |  vede:  Vašek Dvorský 

21.7. káže: Petr Kučera

28.7. káže: Petr Kučera | vede: Petr Vítek

4. 8. káže: Josef Vítek | vede: Josef Vítek

termíny

Modlitební skupinka
V neděli 7. 7. a v neděli 28. 7. od 18:00 u kazatele v bytě. Pokud chcete přesunout 
modlitební k někomu domů, neváhejte a spojte se s kazatelem.  

Letní akce
6. 7. – 13. 7. Sborová dovolená v Rychlebských horách

13. 7. – 20. 7. Fusion Camp 

15. 7. – 23. 7. Tábor Laviny

2. 8. – 6. 8. Pánská jízda – Velká Fatra (+ Malá Fatra)

5. 6. Setkání sester

15. 6. 18:00 Závěrečný koncert Fusionu, Sokolovna ve Starém městě

23. 6. 19:00 Večer chval, tentokrát s hostující kapelou R.E.J. 

SBoRoVý ZPRaVoDaJ CíRKVE BRaTRSKé VE FRýDKu-MíSTKu RočNíK 4.
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Květen uběhl poměrně rychle, když si 
ale uvědomím, co všechno se tento měsíc 
událo, tají se mi dech. Tentokrát to zkusím 
vzít popořádku:

Na rozlučkovém Zombie Kairose se 
hodnotilo nesnadné rozhodnutí kazatele 
a staršovstva zrušit Kairos a nechat 
jeho budoucnost „vykvasit“ (viz minulý 
Rozbřesk). Přítomní mládežníci překvapili 
především tím, že více méně všichni 
hodnotili zrušení Kairosu kladně, s tím, že 
doufají, že se brzy obnoví.

Na otevřeném setkání staršovstva se 
probíraly celocírkevní záležitosti: nová 
ústava, konferenční návrhy, návrh nové 
sestavy Rady Církve bratrské. Jak nakonec 
vše na konferenci dopadlo, o tom více ve 
zvláštním článku.  

V květnu se jsme se sešli v rámci seniorátu 
v ostravě na setkání o misii sboru. Dva 
hlavní vstupy měli Luboš Hlavačka a David 
Novák. Setkání považuji za inspirující, 
včetně možnosti mít dobré společenství 
s ostatními bratřími ze seniorátu. 

Další setkání určené pro celý seniorát 
jsme uspořádali společně s frýdlandským 
sborem. Týkalo se financování církve po 
restituční tečce. Přednášel přímý účastník 
všech jednání – Petr Grulich. Přesto, že 
toto setkání bylo uspořádáno na žádost 
členů seniorátních sborů, účast byla 
minimální, jen ze strany Frýdku-Místku. 
Měli jsme jedinečnou možnost, dozvědět 
se o průběhu vyjednávání v oblasti 
restitucí přímo od zdroje. Nebyla využita. 
Děkuji frýdeckým účastníkům, že akci svou 
přítomností zachránili. 

Květnové 
ohlédnutí

u Valíčků se konala na den osvobození 
(8. května) vaječina. Kvůli dešti musela být 
uskutečněna v náhradním termínu. Soudě 
podle fotek to byla podařená akce. 

Stejně povedené bylo vaření s Kryštofem 
následnou neděli 12. května. Pochutnali 
jsme si na vynikajících hamburgerech, 
které chuťově neměly nic společného 
s impotentními ubožáky od McDonalda. 
Byly šťavnaté, s čerstvým chlebem pita 
a skvělým zeleninovým salátem. 

Na letnice jsme získali hezkou milou 
návštěvu – tajemníka naší církve Petra 
Grulicha. odpoledne kazatelé a faráři 
z nšeho města uspořádali ekumenické 
letniční setkání – bohoslužby + vaječina 
+ večer chval. Byla to krásná a hojně 
navštívená akce, prostředí kostela sv. 
Jana Křtitele a přilehlé farní zahrady bylo 
velmi příjemné. Konec nastal za lehkého 
soumraku. Počastí bylo, na letošní květen, 
překvapivě hezké. 

Poslední květnový víkend probíhala již 
tradiční noc kostelů. Snad se příští rok 
také aktivně účastníme. 

Poslední květnovou neděli jsme vůbec 
poprvé uspořádali společnou bohoslužbu 
s čCE. Z projektu jsem měl obavy: Budeme 
schopni sejít se už v 9:00 ráno? Nebude to 
dlouhé? Jak se propojí přece jen poněkud 
spontánnější bohoslužby CB a liturgičtější Kazatel: Petr Kučera, tel.: 774 925 452         Číslo účtu sboru:  2300069113/2010

Web: www.cbfm.cz

Záznamy kázání
Nahrávky nedělních kázání jsou k dispozici na webu www.mixcloud.com/cbfm





Mezi Fatrou a nebem
Z konference Církve bratrské

Sborová dovolená

Letošní výroční konference CB byla 
jedna z přelomových. Především schválila 
zcela novou ústavu Církve bratrské. oproti 
předchozí verzi je stručnější, vymezuje 
základní věroučné i organizační rozměry 
církve. Po stránce věroučné se nemění nic. 
Po stránce organizační je změn více: 

 ● Především, ústava dává možnost 
vzniku tzv. zemských samostatných 
církví (Církev bratrská se nyní dělí 
na dvě základní zemské církve – 
slovenskou a českou s vlastním 
řádem.) Možná vzniknou další 
zemské církve i v jiných oblastech. 

 ● Nespecifikuje tzv. přípravné 
členství, upřesnění nechává na řády 
v jednotlivých zemích, ale upřesňuje, 
že do širšího společenství sboru 
patří i děti, přátelé i hledající. 

 ● Zavedla pojem společné konference, 
která jediná má pravomoc měnit 
ústavu a bude se scházet jednou za 
tři roky. 

 ● Zavedla nový pojem volitelnost 
ordinovaných kazatelů. 

Celkově je řád pružnější a dává více 
prostoru. Velmi pozoruhodná a pro mě 
nečekaná diskuse byla nad výběrem 
ze slovního spojení: ordinovaná osoba  
a nebo ordinovaný bratr. Lehký tlak určité 
části církve na to, aby mohli být otevřeny 
dvířka k ordinaci žen je zjevný a zřejmě nás 
během let tato diskuse nemine. (Podobně 
jako v naší sesterské německé církvi FEG)

Zemská (česká) konference následně 
zvolila na funkční období 2014-2017 
novou Radu, do které byli zvoleni: Tadeáš 
Firla (Horní Suchá), Karel Fojtík (ostrava), 
Tomáš Holubec (Karlovy Vary), David 
Novák (Praha 13), a Petr Raus (Brno). 
Zcela nová jména v RCB jsou: Bronislav 
Matulík (Praha 5) a Marek Orawski  
(Praha 4.) Předsedou Rady byl již před 
rokem zvolen Daniel Fajfr (Praha 3) 
a tajemníkem Petr Grulich (Praha 1)

Modlete se
za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • 
za starší členy sboru, kteří nemohou docházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí 
naše společenství • za hezké přijetí nově příchozích do našeho společenství • za zdárný 
průběh stavebních prací ve Výměníku • za skupinky • za služby s dětmi: návštěvy v dětském 
domově, besídky • za povolání vedoucích budoucího dorostu • za služby s mládeží: Fusion 
a Lavina • za vedoucí těchto služeb • za Boží působení a ochranu o letních prázdninách

David s Shelly odstartovali v červnu sérii letošních svateb. Jejich svatba v ostravském 
kostele byla česko-anglická, se specifickými prvky obou zemí (např. měli každý tři 
svědky). Jako první dopravní prostředek posloužila novomanželům bryčka.

To je prázninová akce pro odvážné muže, 
kteří chtějí strávit společný čas na horách. 
akce se koná v termínu 2. 8. – 6. 8. 2013. 
odjezd je naplánován na pátek brzo ráno 
(cca 4:30 hod) vlakem z Frýdku-Místku. 
Základní trasa trvá 3 dny, tj. od pátku do 
neděle, kdy naším cílem bude přechod 
hřebene Velké Fatry. Vyrazíme z Dolného 
Harmance na nádherné horské hřebeny, 
dobudeme nejvyšší vrchol hřebene 
ostredok (1592 m.n.m.), až doputujeme 
do Ružomberoku. Zde bude možné 
putování přerušit a vrátit se večerním 
spojem zpět do Frýdku-Místku (pro ty, 
kteří nemají tolik volného času). ostatní 
budou moci pokračovat na další pohoří 
(pravděpodobně Malou Fatru), které bude 
upřesněno buď předem dle domluvy, 
nebo v průběhu zdolávání základní 
trasy. Muž a hora patří už od pradávna  
k sobě (ještě dlouho před vynálezem piva  
a fotbalu). Pojďme se vrátit ke kořenům! 
Bližší informace podá Dalibor Kubátka,  
u kterého hlaste svou účast. 

Druhý týden v červenci budeme trávit 
společný čas v turisticky ne příliš 
vyhledávaném, avšak o to více tajemném  
a romantickém podhůří Rychlebských 
hor. už jen některé místní názvy v sobě 
skrývají zajímavé příběhy k prozkoumání: 
Stříbrný potok, Boží hora, Medvědí kámen, 
Venušiny misky, Řeznické skály, čertova 
kazatelna, andělské domky... V krajině 
jsou patrné pozůstatky těžby kamenů  
v podobě zatopených lomů. V lesích, 
na místě bývalých nalezišť drahokamů, 
lze dodnes i nějaké kousky najít. okolní 
horské masivy skýtají dobré možnosti pro 
pěší turistiku, nedaleko místa ubytování 
se nacházejí vyhlášené stezky pro 
horská kola. Priessnitzovy léčebné lázně 
v blízkém městě Jeseník zase nabízejí 
možnost restartovat unavený organismus.  
Kromě výletů do okolí a sportovních 
aktivit nás čeká dobré společenství, jídlo 
a prostor pro vzájemné sdílení se. Ještě 
je pár míst volných! Veškeré podrobnější 
informace podá Katka Totevová.

Svatby v našem sboru
sobota 1. 6. David Neuwirth a Shelly McMullen – červený kostel v ostravě

sobota 8. 6. Markéta Nováková a otomar Fiala – hotel KaM v Malenovicích

sobota 10. 8. Jiří Siuda a Lucie Konderlová – modlitebna CB v Hrádku nad olší

styl čCE? Vše se vydařilo skvěle. Dokonce 
jsem slyšel na obou stranách hlasy z obou 
společenství: Spojme to dohromady. 

Poslední květnový víkend se konalo 
rovněž soustředění Fusionu v Nýdku, 
věnovaná především přípravě koncertu. 
Podle zpráv, které mám, se akce vydařila. 

26. května se konala členská schůze, která 
měla na programu jediný bod – rozhodnutí 
o přesunu do Výměníku. Rozhodnutí 
předcházela dlouhá modlitební chvíle 
a stručná diskuse. Následně jsme většinou 
hlasů rozhodli o přesunu do Výměníku.

~Petr Kučera

Kdo by byl rád, abychom se za něj 
modlili anebo jej navštívili, ať se 
přihlásí u kazatele, nebo u kohokoliv ze 
starších sboru. Kdo potřebuje pomoci  
v jakékoliv oblasti, může se na nás také 
bez ostychu obrátit. 



Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další termíny

4. 8. káže: Pavel Preisler | vede: Josef Vítek

11. 8. káže Petr Kučera | vede: David Neuwirth, Večeře Páně

18. 8. káže Petr Kučera | vede: Tomáš Jurtík

25. 8. káže Josef Vítek | vede: Josef Vítek

1. 9. káže Petr Kučera 

termíny

Modlitební skupinka
Bude v pondělí 12. 8. 2013 v 17:00 u Majky (Janáčkova 157 – tam kde bydlí Fürstovi)  

2. 8. – 6. 8. Pánská jízda – Velká Fatra

10. 8. Svatba Jiří Siuda a Lucie Konderlová – modlitebna CB v Hrádku nad Olší

18. 8. 19:00 Večer chval, Farní zahrada u kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku

7. 9. 

Seniorátní setkání všech generací v Malenovicích. 
Smyslem seniorátního setkání bude opět „být spolu“. To znamená sejít 
se ze všech sborů bývalého ostravského sboru, prožít společenství 
a zajímavý, inspirující program. Vše v pohodové atmosféře v lůně krásné 
přírody na úpatí Lysé hory (areál hotelu KAM). Hlavním hostem bude 
Pavel Hošek, kazatel Církve bratrské, význačný český znalec náboženství 
a milovník J. R. R. Tolkiena a C. S. Lewise. Autor mnoha knih, docent na 
evangelické fakultě a evangelikálním semináři.

8. 9. Proběhne křest

SBOROVÝ ZPRAVODAJ CÍRKVE BRATRSKÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU ROČNÍK 4.

6

Začnu od prostředku. Druhý týden 
prázdnin jsme po roční pauze uspořádali 
sborovou dovolenou. Pokud jsem si mohl 
všimnout, všem nám se hodně líbila. 
Dobrá chata – bývalá pila v Černé vodě, 
umístěná na poklidném a tichem místě, 
kousek za vsí; nádherný romantický kraj 
Rychlebských hor;  výborné společenství; 
program akorát organizovaný; množství 
jídla, ze kterého jsme odvezli domů 
jen velmi málo. Z výletů si dovoluji 
vypíchnout výpravu na Borůvkovou horu  
a návštěvu Rejvízu s odpolední zastávkou 
v jesenickém priessnitzově balneoparku. 
Za duchovní stravu jsme si vybrali 
matoušova blahoslavenství. Povídali jsme 
si o nich večer u ohníčku. Líbilo se nám 
na sborové dovolené natolik, že jsme 
se rozhodli pobyt zopakovat za rok na 
stejném místě, ale ve větším počtu. Hlaste 
se u Totevů!

Týden na to začaly souběžně dvě akce. 
Tábor Laviny a Fusion Camp. Na táboře 
Laviny jsem byl, takže si dovolím pár 
dojmů: Děckám se tábor v závěrečném 
hodnocení hodně líbil. Prý je rok od roku 
lepší. Vzhledem k mečovacím sklonům 
našeho oddílu jsme zvolili klasické české 
téma: husité. Ovšem k velkému překvapení 
dětí, ony samy nehrály husity, ale staly se 
křižáky, zatímco vedoucí se stávali nejdříve 
pražskými měšťany, posléze husity  
(a poslední den dokonce divokou zvěří). 
Poslední bitva u Lipan už byla mezi husity 
navzájem – smutně (a snad i typicky 
česky) bratrovražedná. Mydlili jsme 
se nejen meči, ale i cepy a sudlicemi. 

Postřehy z půlky 
prázdnin

S husitskými bojůvkami bylo propojeno 
souběžné historické vyprávění a duchovní 
programy, které byly inspirovány mimo jiné 
i čtyřmi pražskými artikulemi. Ideově jsme 
se ve výkladu dějin přidrželi klasického 
evangelického pohledu na husitství, který 
vrcholí založením Jednoty bratské, jako 
jedinečného květu české reformace. Co 
se týče jídla, tak nezůstalo na talířích 
téměř nic. (Vařila především Markétina 
maminka, ale i další – například skvělé 
řízečky od Vítků.) Co se týče nemocí – nic 
vážného se nestalo. Za zmínku stojí snad 
jen boj s klíšťaty. Z dětí jsme jich vytáhli 
dohromady snad více než čtyřicet. Největší 
klíště měl Bobík – pes Markéty s Petrem. 
Takže táboru třikrát hurá. 

Na Fusion Campu jsem nebyl, ale 
soudě podle fotek a vyprávění se kemp 
vyvedl. Byl pořádán společně s Zlínskými 
a brněnskými. Konal se ve Valašském 
Meziříčí. Ze všech tří uvedených sborových 
akcí najdete fotografie na webu. 

Tím plynule přecházíme k 15. červnu, 
kdy se konal koncert Fusionu v Sokolovně 
ve Starém městě. Nepřišly sice davy lidí, 
ale sál byl více než z poloviny zaplněn. 
Po koncertu byla příležitost posedět 
a popovídat u dobrých párků. Vlastní 
koncert byl dobrý, nepřekonal však vysoce 
postavenou laťku z naprosto fantastického 
březnového koncertu.  

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

Modlitební náměty
za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • 
za starší členy sboru, kteří nemohou docházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí 
naše společenství • za hezké přijetí nově příchozích do našeho společenství • za zdárný 
průběh stavebních prací ve Výměníku • za skupinky • za služby s dětmi: návštěvy v dětském 
domově, besídky • za povolání vedoucích budoucího dorostu • za služby s mládeží: Fusion 
a Lavina • za vedoucí těchto služeb • za Boží působení a ochranu o letních prázdninách



Sborová dovolená v Rychlebských horách

Tábor Laviny

Sborová dovolená proběhla druhý týden v 
červenci v obci Černá Voda v Rychlebských 
horách. Rekreační středisko bylo umístěno 
v hezkém prostředí, žádný velký přepych, 
ale na druhou stranu také nechybělo nic 
zásadního. Dostatečně velké prostory se 
skvělou krytou velkovní terasou, nedaleké 
ohniště, hřiště na volejbal a dokonce i malý 
bazén. Děti ocenily přítomnost domácího 
zvířectva pana správce, zejména malých 
štěňátek. V okolních lesích pak překvapil 
dostatek hub, ale i nepříjemných komárů.

Toto polozapomenuté pohraniční pohoří 
nad městem Jeseník nám nabídlo více, než 
jsme stihli vstřebat a prozkoumat. Myslím, 
že všechny uchvátila neznámá krása  
a pestrost okolní krajiny. Nedaleko od 
našeho střediska se nacházely pěkné 
rybníky. Na druhé straně se tyčila nad vsí 
rozbořená věž hradu Kaltenštejn, o kousek 
dál začínaly legendární Rychlebské stezky 
– síť skvělých horských cyklostezek. Svým 
půvabem si nás také získal blízký zatopený 
lom Rampa, ti zdatnější se zas vydali za 
krásnými výhledy na krajinu z Boží hory. 
A to jsme zdaleka neviděli vše. Kromě 
krátkých výletů do okolí jsme podnikli také 
dva celodenní výlety. Prvním byl výlet na 
pohraniční Borůvkovou horu, na níž se tyčí 
rozhledna. Protože se dalo autem vyjet 
do blízkého sedla pod kopcem, byl výlet 
vhodný pro všechny generace. Druhým 
delším výletem byla návštěva rašeliniště 
na Rejvíze, po němž následovala návštěva 
evropské rarity – balneoparku v Jeseníku. 
Balneopark (=lázeňský park) je situován 
do parku nedaleko vyhlášených lázní 
a přinesl nám v teplém dnu výtečné 
osvěžení. V podstatě se jedná o chladným 
pramenem napájený regulovaný potok  
s různými stanovišti, kde lze na vlastní 

kůži zakusit procedury vodoléčby. Tu se 
namáčely ruce, tam zase nohy, jinde na 
sebe mohl člověk vyklopit celý kbelík 
ledové vody. Všichni si to pořádně užili, 
zejména děti, kterým nízká teplota vody 
nečinila žádný problém. 

Celou dobu našeho pobytu bylo krásné 
a teplé počasí, a tak jsme trávili večery u 
ohně, v debatě nad Biblí i všedními věcmi. 
Tématem našich zamyšlení byla ježíšova 
blahoslavenství z kázání na hoře.

Jediný deštivý den jsme využili stylově, 
večerním promítáním filmu Alios Nebel 
odehrávajícím se v Rychlebských horách, 
jehož silnou kulisou je právě déšť. 

Skvělé bylo, že společně s lidmi se sboru 
s námi byli i někteřé naší přátelé či členové 
rodin, takže nebyla nouze o nové poznatky, 
názory i svědectví ze života. Vyměňovaly se 
praktické zkušenosti, postřehy z výchovy  
i recepty. Po celou dobu pobytu jsme mohli 
na vlastní chuťové pohárky zakoušet um 
kuchařů a kuchařek, kterých je mezi námi 
opravdu hodně. Dobrým zpestřením byla 
také výroba svíček, kterou si pod dohledem 
našeho kamaráda Pavla mohl vyzkoušet 
opravdu každý, kdo měl trochu trpělivosti 
a fantazie. Odpočívalo se i manuální prací. 
Předposlední den naši chlapi pomohli 
s kácením stromů a doplněním vypáleného 
dříví. Pro děti bylo také připraveno zábavné 
odpoledne her a úkolů. 

I přesto, že nás bylo víc než třicet, 
nevyužili jsme celou kapacitu ubytování, 
a tak jsme sdíleli společné prostory 
i s jinými rodinami, což nebylo vždy 
příjemné. Protože se nám zde velmi líbilo, 
chtěli bychom příští rok pobyt zopakovat 
a kapacitu naplnit do posledního místečka. 
Poznačte si druhý týden v červenci 2014 do 
svých kalendářů již dnes!   ~Marek Moškoř

Kdož sú Boží bojovníci? No přece Laviňáci! Celkem nás bylo dvacet, z toho dvě kuchtičky, 
dvanáct dětí a šest vedoucích. Děti bojovaly ve třech skupinách, nikoliv však proti sobě, 
ale jako Křižáci proti husitským vedoucím. Padla spousta rytířů, dokonce i nebohý slepý 
Jan Žižka v podání Petra Vítka. Ale nebojte, druhý den opět povstal jako bezejmenný 
Husita, takže to Křižáci neměli vůbec lehké, přestože byli vedeni sebevědomým králem 
Zikmundem alias naším kazatelem.

Při večerních programech se rytíři seznamovali s Husitskými myšlenkami o Písmu, 
pravdě, církvi, aj. Také se konal dvoudenní výlet s přespáním na zřícenině Vikštejn.

Na obrázku níže vidíte Křižáky, na webových stránkách Laviny a odkaze dole pak najdete 
další fotky z tábora, které vám atmosféru 
tábora přiblíží ještě více.

Fotografie z letního 
táboru Laviny najdete 
na adrese:  
cbfm.rajce.idnes.cz/
Tabor_Laviny_2013/

No a potom jsou tu střípky z června a 
prázdnin. O prázdninách jsme dokončili 
výklad desatera. A taky třeba, že třetí 
neděli v červnu přijeli rovnou dva kazatelé 
– Luboš Hlavačka a Karel Buba. Jaký luxus!

V červnu rozjel Pavel Adámek naplno 
shánění peněž pro své studium na Moody 
Bible institutu. Druhou neděli v červnu 
proběhla spontánní sbírka a další budou 
následovat. Pavlova mini kázání můžete 
vidět na youtube a podrobné informace 
o přípravách a dalších věcech najdete na 
webu:  paveladamek.cz. Na něm se mimo 
jiné také odpočítává čas do odjezdu. 
Potom jej již neuvidíme. Když jsem si to 
dnes uvědomil, padl na mě docela smutek. 

Rozloučíme se na hodně dlouho a Pavel 
se rozloučí s námi. Je to rozhodnutí pevné 
a obdivuhodné. Nu, budeme jej, věřím, 
provázet modlitbami a v době internetu 
naše spojení bude přece jen snadnější než 
kdysi dávno. 

Na staršovstvu jsme opět řešili Výměník. 
Je doba dovolených a nesnadno se věc 
posunuje kupředu. Během prázdnin by 
měl vzniknout projekt, po odborné stránce 
musíme dotáhnout především projekt 
elektriky. Poté se uzavře smlouva o smlouvě 
budoucí a můžeme začít s rekonstrukcí. 
Věřím, že advent už prožijeme v novém. 

~Petr Kučera



Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další akce

6. 10. káže: Petr Kučera | vede: Jirka Siuda ml.

13. 10. káže Petr Kučera s Večeří Páně | vede: Miroslav Siuda

20. 10. káže Luboš Hlavačka | vede: Marek Moškoř

27. 10. káže Petr Kučera | vede: Petr Vítek  

3. 11. káže Petr Kučera | vede: Tomáš Jurtík

termíny

Modlitební skupinky
Ve středu v 18:00 na faře, pokud nebude oznámeno jinak.   

První Petrova epištola
Od října chceme začít postupně procházet první epištolu Petrovu. První Petrova je 
poněkud ve stínu dopisů apoštola Pavla. Neřeší nějaký zásadní problém nebo téma, je 
to spíše soubor různých napomenutí, připomenutí, povzbuzení. Právě svou praktičností 
je půvabná. Dává nahlédnout do atmosféry pozdní apoštolské církve – začalo 
pronásledování křesťanů, pod vlivem nezdravého pochopení apoštola Pavla pronikal do 
církve duch svévole. Je zjevné, že problémy se opakují v každé době. Když se loučil Pán 
Ježíš s Petrem dal mu úkol: „Ale ty až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“.  
Věřím, že jeho slova budou povzbuzením i pro nás. 

Deskovky u Stýskalů
Každou třetí sobotu v měsíci kdykoli od 15:00 do 20:00 jsou právě pro Tebe otevřeny 
dveře u Marcela a Pavly Stýskalových. Klidně si můžeš donést i svou oblíbenou deskovku.
Těší se na tebe Marcel a Pavla ☺
V říjnu se bude setkání konat výjimečně druhou sobotu, tedy 12. 10. od 15:00 do 20:00.

2. 10. Setkání sester

20. 10. 19:00 Večer chval v U-krytu
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V srpnu byla ještě doba prázdnin...  
Na úplném začátku vyrazili muži na 
„pánskou jízdu“ do pohoří Velká Fatra. 
Počasí fantastické; věkové rozpětí 
úctyhodné (od nejmladšího Vaška 
Dvorského po nejstaršího Pepu Horského), 
volba pohoří znamenitá. Při vzpomínce 
na puťák se mi stále vybavuje pocit, že 
se snažím (marně) dohánět přední voj. 
Zajímavé byly večery s Pepou Horským, 
který nás zasvěcoval do paměťových stop 
mužských srdcí. Každý z nás s ním během 
putování měl možnost osobně promluvit. 
Příští rok něco podobného zopakujeme!

Desátého srpna jsme mohli mnozí být 
přítomni slavné chvíli – svatbě Jiřího  
a Lucie. Svatba byla krásná, velmi 
uvolněná, a zároveň důstojná. Oddávajícím 
byl br. Tadeáš Firla z Horní Suché, jehož 
kázání bylo přesně ve výše uvedeném 
duchu. Ještě nyní vzpomínám na milou 
poznámku o připáleném kuřátku.

V srpnu odjel do USA na Moodyho 
biblický institut Pavel Adámek, kde se 
bude připravovat na dráhu kazatele  
a misionáře. Na rozloučenou uspořádal 
párty na zahradě u Adámků. Den před tím 
stačil ještě pokřtít svou sestru, rovněž 
doma na zahradě, za přítomnosti rodiny 
a fusioňáků. Staršovstvo a kazatel s tímto 
postupem nesouhlasilo. Tato neshoda 
nakonec vyústila v odchod Adámkových  
z našeho společenství, byť jako hosté jsou 
mezi námi stále přítomni. 

Kazatelův zápisník  
z konce léta

Poslední týden v srpnu jsem byl jako 
vedoucí na Rádcovské škole, celocírkevním 
kurzu dorostu. Konal se na Křižánkách, 
takže jsem měl možnost setkat se  
i s Jarkem Preislerem, který na nás 
vzpomíná a všechny pozdravuje. 

Druhý víkend v září jsme mohli být na 
seniorátním setkání křesťanů CB v oblasti 
působnosti bývalého ostravského sboru 
Církve bratrské. Sešlo se nás přes dvě 
stě. Hlavním smyslem bylo být spolu. 
Když jsem svolával přítomné na setkání 
s Pavlem Hoškem, bylo mi až líto přerušovat 
množství rozhovorů. Na setkání se také 
konal fotbalový turnaj, na kterém se naše 
družstvo umístilo na třetím místě, což  
v přítomnosti mnohých dravců (Poruba, 
Frýdlant) bylo skvělé umístění. 

Druhou neděli v září se konal křest Jarka 
Hejtmánka a Martina Polohy, mladých 
mužů, kteří v našem společenství vyrůstali 
už od dorosteneckých let. Konal se na 
tradičním místě v řece Morávce. Na křest 
navázalo i připojení Jarka Hejtmánka 
do komunity našeho sboru ve Frýdku- 
-Místku. Martin Poloha i se svou maminkou 
Pavlínou přestoupili do sboru ve Frýdlantě, 
v jehož těsné blízkosti bydlí. 

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

Záznamy kázání
Nahrávky nedělních kázání jsou k dispozici na webu www.mixcloud.com/cbfm



Lavina 
pátek od 16:00 ve středisku volného času, Informace: Petr Vítek



Mezi Fatrou a nebem Fusion Camp

Modlete se

Ze staršovstva

za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • 
za starší členy sboru, kteří nemohou docházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí 
naše společenství • za hezké přijetí nově příchozích do našeho společenství • za zdárný 
průběh stavebních prací ve Výměníku a ochotné brigádníky • za skupinky • za služby  
s dětmi • za povolání vedoucích budoucího dorostu a za zdárné rozjetí této služby • za 
aktivity s mládeží: Fusion a Lavina • za vedoucí těchto služeb • za všechny bratry a sestry 
v našem společenství, kteří procházejí těžkostmi • s vděčností a radostným srdcem! 

Jako Klabzubova jedenáctka vyrazilo 
jedenáct odvážlivců zdolat ve třech dnech 
(2.–4. srpna 2013) hřeben Velké Fatry. 
V oné jedenáctce se kloubila se moudrost 
stáří, nezralost mládí, zkušenost tréninku i 
prosté nadšení pro věc. 

Přišly chvíle, kdy v potu tváře v táhlých 
příkrých stoupáních překonávali sami 
sebe, aby se na vrcholcích mohli za 
odměnu kochat nádhernými výhledy. 
Při večerních zamyšleních si mohli 
uvědomit, zda jsou bojovníky na cestě, či 
již vládnoucími králi, aby se jednou mohli 
stát moudrými mudrci. 

Mezi Fatrou a nebem?! To bylo místo, 
kde se jako opravdoví bratři mohli lépe 
navzájem poznávat a být si blíž. Kde jako 
jelen dychtili po pramenech ve všech 
podobách. Kde ač unaveni na těle posílili 
na duchu. Kde si dokázali, že ještě nepatří 
do starého železa. Kde každý den dospěli 
všichni ke společnému cíli. Kde? Mezi 
Fatrou a nebem☺

~Dalibor Kubátka

Třináctého července začal ve Valašském 
Meziříčí Fusion Rock Camp 2013. Sjeli se 
zde lidé z Fusionu Frýdek-Místek, Brna 
a Zlína. Celkem zhruba 60 lidí, včetně 
amerického týmu. 

Každý den probíhaly různé workshopy, 
ať už nástrojů, tak tance, divadla nebo 
zvučení. Také bylo každý den nějaké 
společné zamyšlení, hry, zkouška 
pěveckého sboru nebo zpívání chval. 
Večer probíhaly samostatné diskuzní 
skupinky, skupinky po 8-12 lidech, kde 
se dále povídalo o večerním zamyšlení. 
Poté následoval nepovinný alternativní 
program, např. hry v tělocvičně, hawaii 
party, nebo čajovna. 

V úterý odpoledne nás všechny po 
skupinkách vyhnali ven na SURVIVAL 
(boj o přežití). Je to něco jako výlet do 
města a okolní přírody s různými úkoly  
a překážkami. Na ubytovnu jsme se vrátili 
okolo jedenácté večer, kde nás ještě čekalo 
skvělé jídlo. 

Další dny už se začalo se sehráváním 
kapely na koncert. Všechny děcka, které se 
za tu dobu naučily něco ve workshopech, 
to teď musely předvést dohromady s celou 
kapelou a nakonec i se sborem. Nakonec 
v sobotu 12. července proběhl závěrečný 
koncert pro rodiče.

~Sára Adámková

Kdo by byl rád, abychom se za něj 
modlili anebo jej navštívili, ať se 
přihlásí u kazatele, nebo u kohokoliv ze 
starších sboru. Kdo potřebuje pomoci  
v jakékoliv oblasti, může se na nás také 
bez ostychu obrátit. 

V srpnu jsme se znovu dlouze zabývali 
přestavbou Výměníku. Po delším rozhovoru 
jsme přehodnotili dosavadní rozhodnutí 
staršovstva a zvolili komplexnější 
variantu přestavby. Během září také 
pokračovala jednání s Distepem a nyní je 
již smlouva těsně před podpisem, s datem 
začátku nájmu od 1. 10. 2013. Nadále 
pokračují přípravy projektových prací, 
elektroinstalací, konzultace se zvukařem 
a další navazující aktivity.  

Od srpna se rozběhly modlitební chvíle. 
Na první jsme byli dva, na posledních jsme 
se sešli v počtu šesti. Kdo chcete dostávat 
zápisy z modlitebních chvil, přihlaste se 
u kazatele.

V našem společenství došlo k několika 
posunům v členství. Pro přehlednost: 

 + Do společenství vstoupil Jarek 
Hejtmánek.

 - Do Frýdlantu přestoupila Pavlína 
Polohová a Martin Poloha mladší.

 - Ze společenství odešla celá rodina 
Adámkova.

Dušan Čičko odjel podruhé na léčení, 
tentokrát do křesťanské komunity 
v Havířově. 

Na začátku září proběhla konference 
kazatelů CB z Česka a Slovenska. Tématem 
bylo zakládání sborů. 

~Petr Kučera

Ze staršovstva 14. 8. 2013
Řešili jsme otázky míry přestavby 

Výměníku. Zvolili jsme komplexnější 
variantu přestavby, včetně rekonstrukce 
WC. • Upravili jsme zařazení sbírky při 
bohoslužbách (před či během chval).

Ze staršovstva 2. 9. 2013
Mohli jsme prožít hezký rozhovor 

s dvěma katechumeny. S Martinem 
Polohou (za přítomnosti Luboše Hlavačky 
z frýdlantského sboru, kde bude Martin 
členem) a s Jarkem Hejtmánkem. • 
Následoval rozhovor s Adámkovými  
o křtu Sáry. Sára byla při rozhovoru rovněž
přítomna. • Projednali jsme schůzku ve
věci elektroinstalací ve Výměníku s ing.
Škapou. • Dohodli jsme se na používání
nealkoholického nápoje při Večeři
Páně, jako varianty k běžnému vínu. •

Jednali jsme o postupu ve věci založení 
křesťanského dorostu. Vedoucím by byl 
Marek Moškoř. 

Ze staršovstva 23. 9. 2013
Ohlédli jsme se za zářím, který byl pro náš 

sbor z mnoha důvodů nesnadným měsícem 
• Dlouze jsme diskutovali o způsobu
přestavby Výměníku a rozdělili si úkoly. •
Jednali jsme o problematice financování
církví a o mimořádné konferenci, na které
bude náš sbor zastupovat kazatel; jako
delegát byl navržen Petr Mauler. • Kazatel
seznámil starší se záměrem nedělních
kázání na téma 1. Petrovy epištoly
a zároveň se záměrem kázání, kde poslouží
všichni starší sboru v neděli 29. září. •
Probrali jsme průběh akce opékání berana
u Maulerů.
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Poslední víkend v září jsme provedli obhlídku tábořiště 
Laviny na rok 2014. Nachází se nedaleko Loštic (kde se 
vyrábí syrečky), skoro pod hradem Bouzov. Tábořiště 
o letních prázninách poslouží nejen Lavině, ale  
i vznikajícímu sborovému dorostu ve Frýdku. 

Ve stejný den se konala jedinečná akce – Beran  
u Maulerů. Už od rána se ve speciální peci opékal se 
velký beran.  Pec zajistil Mirek Siuda, griloval osobně 
Christoz. Akce se vydařila, mohli jsme společně strávit 
krásný čas v povídání, uždibování masa, při buchtách. 
Přišli hosté. Dohromady nás bylo kolem osmdesáti! 
Byl to krásný podzimní den!

V pátek 4. října pořádala 
naše Lavina vzpomínkovou 
schůzku na tábor. První 
část probíhala jako běžná 
schůzka a na druhou přišli 
rodiče. Promítli jsme obrázky 
i kousek filmu. Týden na to se 
konala další experimentální, 
tzv. larpová schůzka, což 
je schůzka s dějem. Začalo 
se sice minimalisticky, ale 
drobnými krůčky vpřed. 

V sobotu 5. 10. jsme byli 
s Petrem Maulerem na 
konferenci statutárních 
zástupců Církve bratrské 
v Pardubicích. Společně 
se jednalo o tom, jak 
dělit peníze z restitucí. 
Během léta návrhy doznaly 
proměny. Dají se zhruba 
rozdělit na dvě skupiny: buď 
peníze rozdělíme na sbory 
a začneme ihned s finanční 
samostatností sboru, anebo 
bude peníze spravovat 
ústředí CB a rozhodnutí  
o samostatnosti oddálíme 
o několik let. Frýdecké 
staršovstvo se od začátku 
kloní k první variantě. 



Bohoslužby poslední neděli v září byly charakteristické 
zvláštním stylem kázání.  Čtyři krátká slova mělo celé 
staršovstvo na verš: Všechny ctěte, bratrstvo milujte, 
Boha se bojte, krále mějte v úctě. A bylo to super. Zase 
celou akci zopakujeme.  Zejména poslední připomenutí 
– krále ctěte – se nám v těchto dnech hodí. 

Poslední den v září byl zvláštní tím, že jsme podepsali 
smlouvu s Distepem. Stalo se tak zcela obyčejně, 
bez fanfár. Ráno doma jsem podepsal všechny listy 
(dohromady skoro dvacet podpisů). Poté jsem na 
kole odjel do ředitelství Distepu a vše odevzdal na 
sekretariátu. S nadějí i jistou bázní jsem odšlapal 
domů. Další týden následovalo běhání kolem připojení 
elektriky, ale vše dobře dopadlo. 

Následující den, 1. října, jsem raději odjel na 
krátkou třídenní podzimní dovolenou na Slovensko.  
V lubochňanské dolině bylo hezky. Napsal jsem článek 
do Brány, porozmýšlel, co nás čeká, rozjímal. Vyrazil jsem 
na horu Klak a na noční cestě pak naslouchal jelení říji  
(a zřejmě i mručení medvěda). Moc hezký čas. 

Říjen očima kazatele



V neděli 6. 10. jsme se na bohoslužbách 
rozloučili v Jitkou Lísníkovou, která 
našla svůj duchovní domov v komunitě 
frýdlandského sboru, kde také pracuje. 

V pondělí 7. 10. se kazatel účastnil 
konference Sdružení evangelikálních 
teologů (tzv. SET) o exorcismu – tedy 
vymítání démonů. Konference byla velmi 
dobrá, věcná a realistická. Řečníci byli  
z prostředí evangelického, katolického i 
charizmatického. Za všechny si dovolím 
vyzvednout příspěvek katolického biblisty 
Jaroslava Brože, který o prázdninách, když 
neučí, věnuje se exorcimu. Pozoruhodný 
koníček :)

V středu 9. 10. začaly první bourací  práce 
ve Výměníku. Ve stejné době zase Fusion, 
společně s Fusiony Zlín a Brno koncertovali 
v Tachově na motivačním koncertu. Byl 
podle účastníků fantastický.  

Na vikářské praxi byl ve Frýdku Jakub 
Vrtaňa z Třince. V rámci ní se zúčastnil 
i bouracích prací na stavbě. 

V pátek 18. 10. navštívili starší sboru 
Lavinu a po ní následovalo posezení, 
modlitby a večeře. Bylo to pro obě strany 
velmi povzbuzující setkání. 

V sobotu 19. 10.  se konala krásná 
krajinná podzimní akce pouštění draků 
u Kubátků. Sám jsem tam nebyl, ale soudě 
podle fotografií se vše nadmíru vydařilo. 

Neděle 20. 10.  byla rovněž pozoruhodná 
– jednak dlouhou modlitební chvílí 
na bohoslužbách a potom Večerem chval 
v Ú-krytu. 

V pondělí 21. 10.  se konala první oficiální 
sborová akce ve Výměníku. Byl jsem rád,  
že to byla právě modlitební chvíle. 

Na výměníku  pracovali ve čtvrtek 24. 10. 
i černoši. Jednalo se o delegaci súdánské 
církve, biskupa s manželskou a s několika 
kazateli. Výměník se jim líbil, chopili se 
kladiv a nadšeně pracovali. Potom jsme 
navštívili stávající modlitebnu a povečeřeli 
u Totevů. Jídlo bylo výborné, ale pro naše 
bratry, kteří jsou zvyklí pouze jíst pouze 
jednou denně, byly  naše stravovací návyky 
překvapivé. Christoz vařil i v neděli večer 
ve sboru CB Ostravě na rozlučkové párty se 
súdánskou delegací. 

Poslední víkend v říjnu mladší část sboru 
odjela na sjezd mládeže do Havlíčkova 
Brodu. Vzhledem k tomu, že jsem měl na 
této akci, zvané „Brodfest, semináře, nebyl 
jsem ani v neděli na bohoslužbách. Kázal 
Luboš Hlavačka. 

V sobotu 26. 10. se konalo první setkání 
sborového dorostu. Účast dětí byla ze čtyř 
tři. Konala se u Adámků pod taktovkou 
Marka Moškoře. Dětem se, podle rodičů, 
schůzka líbila. 

Na konci října jsou veškeré bourací práce 
na Výměníku téměř hotovy. Začneme 
s výstavbou nových konstrukcí – tedy 
příček pro WC.  

~Petr Kučera

Kdo by byl rád, abychom se za něj 
modlili anebo jej navštívili, ať se 
přihlásí u kazatele, nebo u kohokoliv ze 
starších sboru. Kdo potřebuje pomoci  
v jakékoliv oblasti, může se na nás také 
bez ostychu obrátit. 



Brod Fest (25.–28. 10. 2013)

Modlete se ...
za bezproblémový průběh stavebních 
prací ve Výměníku a ochotné brigádníky • 
za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem 
tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo 
• za starší členy sboru, kteří nemohou 
docházet na bohoslužby • za členy, 
které opouštějí naše společenství • za 
hezké přijetí nově příchozích do našeho 
společenství • za skupinky • za služby  
s dětmi • za aktivity s mládeží: Dorost, 
Fusion a Lavina • za vedoucí těchto 
služeb • za všechny bratry a sestry  
v našem společenství, kteří procházejí 
různými těžkostmi • s pokorou, vděčností 
a radostným srdcem! 

Přiznám se, že jsem tento rok jel na Brodfest 
hlavně kvůli štafety. Celý rok jsem se těšil, 
až poskládáme tým, na tričko přišpendlíme 
číslo a v předem daném pořadí s větrem 
v zádech uběhneme kilometr kolem dvou 
rybníků v centru Havlíčkova Brodu. Nestalo 
se tak. Mládežníci jsou čím dál lenivější 
a ve vymýšlení výmluv tvořivější. Toto 
mé zklamání bylo ale několikanásobně 
převýšeno zbytkem festivalu. Semináře 
byly jako vždy úžasné, řečníci si důkladně 
připravili řadu zajímavých témat, ze 
kterých bylo těžké si vybrat. Nakonec 
jsem si vybral například: „Církev, kde se 
líbí mužům“ od Davida Nováka, „Jděte 
do celého světa“ od Pavla Kratochvíla 
a „Učednictví“ od Bedřicha Smoly. 
Alternativní programy byly rozmanité – 
od koncertu Fusionu (Havířov+Tensing 
Ostrava) až po kino (film „Až vyjde měsíc“). 
Za zmínku určitě stojí divadlo „Dopis od 

táty“ založené na knize Chatrč. Asi všem 
divákům, včetně mě, vyrazilo dech. Pokud 
jste knížku nečetli, vřele doporučuji.  
V neposlední řadě musím zmínit večerní 
a ranní programy – na každém řečníkovi 
bylo vidět, že si důkladně připravil téma, 
které bylo na jednu stranu hluboké, ale 
současně i podané srozumitelnou a snadno 
zapamatovatelnou formou. Jim Cecy 
(bratranec Al Capona) kázal na téma „sůl 
země“, Bedřich Smola vysvětloval, co jako 
křesťané musíme, když o sobě tvrdíme, že 
jsme Kristovi následovníci (1. Janova 2,6) 
a David Novák nás nabádal, abychom 
vystoupili z naší komfortní zóny. A pokud 
k tomu všemu ještě přidám, že to byly tři 
dny strávené s blízkými věřícími přáteli 
z Frýdku a Ostravy (a s tisícem dalších 
mladých věřících lidí), tak rozhodování zda 
jet i příště bude zcela jednoduché.

~David Neuwirth

Ze staršovstva 7. 10. 2013
Schůze začala prohlídkou Výměníku 
a ujasnění si postupu dalších prací 
• domluvili jsme finanční pomoc 
nemocnému kazateli Tadeášovi Staniekovi 
a mluvili jsme o návrhu bratra Orawského 
udělat seniorátní sbírku na právě stavěné 
modlitebny (Frýdek-Místek, Poruba 
a časem Frýdlant) • mluvili jsme o nových 
skupinkách, které vznikají kolem Daniely 
Čubokové, buňka Jarka Hejtmánka  
a modlitební skupinka. • domluvili jsme 
si termín členské schůze na 17. 11. 2013 
• mluvili jsme také o dlouhodobých vizích 
našeho společenství.
Ze staršovstva 21. 10. 2013

Celé staršovstvo bylo věnováno pouze 
Výměníku, delegaci úkolů, oslovení firem, 
postupu prací. 



Nedělní shromáždění  neděle od 10:45

Další akce

3. 11. káže: Karel Buba | vede: Tomáš Jurtík 

10. 11. káže Petr Kučera s Večeří Páně | vede: Dalibor Kubátka 

17. 11. káže Petr Kučera | vede: Josef Vítek+ krátká členská schůze

24. 11. káže Petr Kučera | vede: Petr Mauler

termíny

Modlitební skupinky
Ve pondělí v 17:30 ve Výměníku.   

Deskovky u Stýskalů
Sobota 16. 11. Každou třetí sobotu v měsíci kdykoli od 15:00 do 20:00 jsou právě pro Tebe 
otevřeny dveře u Marcela a Pavly Stýskalových. Klidně si můžeš donést i svou oblíbenou 
deskovku. Těší se na tebe Marcel a Pavla :) ☺

6. 11. Setkání sester

17. 11. 19:00 Večer chval, kostel sv. Jana ve Frýdku

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

Záznamy kázání
Nahrávky nedělních kázání jsou k dispozici 
na webu www.mixcloud.com/cbfm



Lavina 
pátek od 16:00 ve středisku volného času 
Informace: Petr Vítek

Dorost 
sobota od 10:00 
Informace: Marek Moškoř

Aktuální fotografie 
z průběhu rekonstrukce 
Výměníku a dalších 
sborových akcí naleznete na 
adrese: cbfm.rajce.idnes.cz



Společná shromáždění – pozor v prosinci na nepravidelnosti začátků!

Další akce

1. 12. káže: Martin Grohman | vede: Mirek Siuda | v 10:45

8. 12. káže Petr Kučera, Večeře Páně | vede: Petr Kučera | v 10:45

15. 12.
káže Petr Kučera a Pavel Křivohlavý | v 9:00 v evangelickém kostele

poté v 11:00 bude koncert Fusionu na náměstí v Místku

22. 12. 
Vánoční slavnost v kině Vlast | v 10:00  
účinkuje besídka, Lavina, Fusion a chválící skupinka 

25. 12. Vánoční bohoslužby na Boží hod Vánoční | v 11:00

29. 12. káže Petr Kučera, ale možná i Tymoteus Dymčenko | v 10:45

termíny

Skupinky
Modlitební skupinka v pondělí od 17:30 
ve Výměníku. Informace: Majka Ondřejová 
Další skupinky, informace u Daniely 
Čubokové, Jarka Hejtmánka, Sama Fürsta, 
Jany Valíčkové. 

4. 12. Setkání sester

14. 12. Deskovky u Stýskalů, od 15:00 do 20:00

15. 12. 19:00 Večer chval, kostel sv. Jana ve Frýdku, sál nad boční lodí

SBOROVÝ ZPRAVODAJ CÍRKVE BRATRSKÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU ROČNÍK 4.

9

V listopadu jsem byl nucen řešit některé 
aktivity přesahující hranice sboru. Spolu se 
stavbou to byl takříkajíc smrtelný koktejl. 
Omlouvám se všem za nesplněné úkoly. 

3. listopadu jsem kázal v Hemanovcích 
na Slovensku, což byla nadmíru inspi-
ra-tivní návštěva. Viděl jsem sbor plný 
zbožných rómů a mohl jsem sdílet nápady 
a zkušenosti z nedávno postavené mod-
litebny. Pak jsem si stihnul odskočit do 
ukrajinského Mukačeva. Sešel jsem se 
s Timoteem Dymčenkem, který se tu mož-
ná objeví kolem nového roku i s rodinou 
a mládeží. Mluvil jsem rovněž s Petrem 
Murgou, kazatelem našeho partnerského 
sboru, který poněkud zanedbáváme. 

Na začátku listopadu se konala tradiční 
akce Laviny – přespávačka v klubovně. Na 
programu bylo mimo jiné cvičení asetivi-
ty, želvičky, spontánní řeckořímské zápa-
sy, půlnoční hra v ulicích města, povídání 
o Františkovi, výroba. Akce byla super. 

Ve Frýdlantu vyplavaly na povrch ne-
snadnosti v manželství kazatele Luboše 
Hlavačky. Vzhledem k sousedství, letitým 
osobním vztahům i funkci seniora jsem byl 
často ve Frýdlantu. Situace je nyní taková, 
že Luboš jako kazatel končí, administraci 
sboru dostávám na starost já, jako soused-
ní kazatel. Přiznávám, že mi tyto záležito-
-sti sebraly dosti duševních sil. 

Naopak radostnou občerstvující událostí 
byla pro mě Evangelikální teologická kon-
ference o Starém zákoně, konaná v Praze. 
Upřímně jsem se na ni těšil od jara, kdy 
jsme na biblických četli knihu Leviticus 
a já v přístupu k ní tápal. Začal jsem váhat 
i nad výklady celé Staré smlouvy. Předná-
šejícím na vytoužené konferenci byl zbožný 
znalec Písma Richard Briggs, z Velké Bri-

Kazatel: Petr Kučera, tel.: 774 925 452  

Číslo účtu sboru:  2300069113/2010

Web: www.cbfm.cz

Lavina 
pátek od 16:00 ve středisku volného času 
Informace: Petr Vítek

Dorost 
sobota od 10:00 
Informace: Marek Moškoř

Fusion 
úterý od 17:30 
Informace: Jiří Siuda ml.

Kazatelův Listopad

tánie. Nenaučil nás jediný správný návod, 
ale povzbudil nás k dalšímu trpělivému 
promýšlení stránek SZ před Bohem i lidmi. 
Připomněl, že v prvních staletích byla cír-
kev ve výkladech SZ mnohem kreativnější 
a uvolněnější než je dnes. Teologie, kterou 
předvedl nebyla snadná, ale povzbuzující, 
osvobozující, krásná a pokorná. 

Únavných návštěv v Praze nebylo dost. 
Zúčastnil jsem se zasedání Rady Církve 
bratrské společně se seniory. Domluvil 
jsem tu návštěvu bratra Stebela ve Frýd-
ku-Místku na 1. 3. 2014. Odnesl seniorský 
dárek – nový notebook, který věnuji pro 
účely nové modlitebny. Zúčastnil jsem se 
rovněž zasedání rady Dorostové unie. Další 
setkání jsem už zdecimován odmítl. 

Našeho sboru se silně dotýkala ještě 
jedna pražská akce – Mimořádná konfe-
rence naší církve o dalším financování  
církve. Dohodli jsme se na tom, že přidělené 
finance v rámci restitucí se budou rozdělo-
vat na sbory a sbor z nich bude financovat 
svůj provoz, včetně kazatele. 

V polovině listopadu jsme uspořádali se-
niorátní setkání v Opavě. Na něm nás přiví-
tal nový místní kazatel Matůš Kušmír. Na-
opak se s námi rozloučil Karel Fojtík, který 
prožil ve velmi vážném zápalu plic Boží 
dotyk a napomenutí. Postupně se stahuje 
z mnoha církevních funkcí. V rámci seni-
orátu je více kazatelů nemocných – Karel 
Buba je po operaci, Tadeáš Staniek prodě-
lává chemoterapii.

Začátkem listopadu se uskutečnil 
farářský výlet, který jsme plánovali pět 
let. Navštívili jsme Velkou Lhotu, kostelík 

...Jana Karafiáta, modlitebnu naší církve 
a včelařství pana Urbana. Vše doprovázeno 
pěknými rozhovory s bratřími z ekumeny. 

Ač nás stavba hodně zaměstnává, spole-
čenství žije dál. Objevují se skupinky. Mod-
litební je pravidelná skupinka, za kterou 
jsem velmi vděčný. Reporty můžete dostá-
vat emailem. Pravidelnost nabrala skupin-
ka, kterou svolává Jarek Hejtmánek. Pokra-
čuje setkávání skupinky sester z iniciativy 
Daniely Čubokové a setkala se i skupinka 
mužů z iniciativy Samuela Fürsta. 

S blížícími se Vánocemi začala besídka 
o sobotách cvičit pokračování pásma 
Broučků. Také Lavina začala práci na di-
vadelní hříčce Legenda o Františkovi. 
Výsledek uvidíme ve Vlasti 22. 12. Moc 
děkuji všem rodičům a vedoucím besídky 
za nevšední obětavost. 

Na konci měsíce jsem dostal za povinnost 
vykonat vizitaci ve sboru Horní Suchá. Pro 
mě to nebyla jednoduchá situace, ale na-
konec i jsem na ní prožil inspirující chvíle. 
Děkuji všem za modlitby.         ~Petr Kučera

(pokračování ze strany 1)



Výměník: Poznámky ze staveniště

Pozornost sboru i staršovstva je nyní 
orientována na přestavbu prostor ve 
Výměníku. Byl jsem požádán, abych více 
popsal to, co se děje na staveništi. 

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
 _ Chceme celou stavbu zvládnout polo-
svépomocí, nikoliv „na klíč“. Nejsme 
ovšem profesionálové a neumíme práce 
dokonale zkoordinovat. Přesto práce 
velmi dobře postupují. 

 _ Rozhodli jsme se pro rozsáhlejší 
přestavbu s tím, že se budeme snažit 
utratit maximálně jeden milion. 
Abychom ušetřili, dohodli jsme se, 
že o všech částkách bude rozhodovat 
staršovstvo. Zatím se tak děje. Na 
posledním staršovstvu jsme sestavili 
finanční odhad, který budeme postupně 
upřesňovat a podle něj uvolňovat další 
prostředky. 

 _ Termín dokončení jsme odhadovali do 
konce roku 2013. Nyní odhadujeme 
termín dokončení konec ledna. 

 ū Jsem velmi vděčný za velkou ochotu 
k pomoci od komunity sboru. Na stavbě 
se vystřídalo opravdu celé spektrum 
členů sboru. Děkuji!

POSTUP PRACÍ
 _ Projektové práce pro nás udělala 
Monika Adámková a to bezplatně, 
včetně vyběhávání povolení po úřadech 
a stavebního dozoru, za což jí patří velké 
upřímné poděkování. 

 _ Bourací práce proběhly rychle, díky nim 
jsme ušetřili dost velké částky. 

 _ Během bouracích prací jsme se rozhodli 
o postavení příček z cihel, což vyjde 

levněji, než sádrokarton. Se změnou 
technologie nastaly komplikace, 
protože bylo nutno pořídit statický 
posudek (udělal ho pro nás bezplatně 
člen sboru CB Brno, ing Sturm). Posudek 
ukázal nutnost podezdění trámů pilířky.

 _ Sanitární jádro je nyní vyzděno. 
V současnosti probíhají omítkářské 
práce. Na stavě pracuje se srdcem 
Kryštof a my mu zajišťujeme servis, 
což se ukazuje jako dobré řešení pro 
všechny zúčastněné strany. Kryštof, 
jako praktik, dodává cenné připomínky 
a se stavbou se sžil. Jsem rád, z více 
důvodů, že práce provádí právě on. 

 _ V současnosti probíhá oškrabávaní 
malby v celém objektu. 

 _ Kdo bude chtít pomoci, může se obrátit 
na kazatele nebo staršovstvo, nejlépe 
telefonicky. Práce je stále dost.

NEVIDITELNÉ PRÁCE
Mezi tím vším probíhá spousta jednání po 
telefonech, emailech a osobní schůzky:

 _ V této době jsou již nakoupeny 
podlahoviny v hodnotě 90 000 Kč. A to 
v předstihu, vzhledem ke stoupajícím 
cenám. Pro pokládku podlah jsme 
vybrali firmu Marek Chmiel – Podlahové 
centrum, která má za sebou mnoho 
rekonstrukcí modliteben. Majitel je 
členem SCEAV Třinec.

 _ Na vodoistalační práce jsme oslovili 
dvě firmy, jedna odpadla, zůstal pan 
Konečný z Fryčovic. Některé nejnutnější 
práce jsou už od nich provedeny. 

 _ Samostatnou kapitolou jsou elektri-
kářské práce. Ty má na starost Mirek 
Siuda, který se v drátech vyzná. 

V této oblasti hodně práce odvedl 
i Vašek Dvorský. Práce budeme dělat 
svépomocí, za odborného dozoru ing. 
Adamce, který provede revizi, dává 
cenné rady a jsme s ním v neustálém 
kontaktu. 

 _ Projekt slaboproudu pro nás  zdarma 
obstarává, včetně některých dodávek, 
ing. Daniel Smutný z CB Brno, zvukař, 
pracovník firmy Prodance. Opravdu 
s nevšední pečlivostí pro nás hledá 
nejlepší zařízení v poměru cena/kvalita.   

 _ Samostatnou kapitolou je otázka 
osvětlení, které je v jednání právě 
v tyto dny. Šokem pro nás byl návrh ing. 
Holáně, v hodnotě přesahující dvěstě 
tisíc. Jeho návrh jsme smetli ze stolu 
a snažíme se hledat levnější řešení.

 _ Na interiérech pracuje Marek Moškoř, 
který navrhuje celkový vzhled prostor: 
barvy, materiály, včetně návrhu řešení  
kuchyně. Na truhlářské práce budeme 
poptávat dvě firmy. 

 _ Sedačky do sálu pečlivě vybírá 
Tomáš Jurtík. Oslovuje poměrně 
dost dodavatelů a připravuje výstavu 
židlí, které vyzkoušíme. Jsem za jeho 
samostatnou práci velmi vděčný. 

 _ Závěsy a záclony vybírá a plánuje 
Katka s Evou, za což jsem jim také 
vděčný. Není to snadná práce, na řadu 
oken s úzkými pilířky vymyslet vhodné 
zastínění. Katka bude rovněž vybavovat 
místnosti pro besídky. 

 _ Výplně otvorů (dveře) má na starost  
Dalibor Kubátka.

 _ Řeší se spousta dalších drobností – 
stupínky, větrání WC, zabezpečovací 
zařízení, mříž na dveře do skladu atd.

NEČEKANÉ KOMPLIKACE
 m Začaly plesnivět stěny na jižní straně 
objektu. Zde jsme domluvili konzultace 
s ing. Jurgou a budeme zvažovat 
provedení sanačních omítek

 ` Přemýšlíme co se stropem. Zrušili jsme 
podhled, abychom ušetřili a zároveň 
získali více místa pro vzduch, ale 
tím jsme obnažili nevzhledný strop. 
Minimálně z části budeme muset 
provést omítnutí stropu. 

 ^ V kontextu výše uvedeného nám přijde 
problém sprchy zcela malicherný.

 ū Možná jsem zde někoho nejmenoval, 
omlouvám se mu. 

Shrnuto: Práce, práce a zase práce!
~Petr Kučera

MODLETE SE ...

za bezproblémový průběh stavebních prací ve Výměníku a ochotné brigádníky • za sbor 
a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ • za kazatele a staršovstvo • za starší 
členy sboru, kteří nemohou docházet na bohoslužby • za členy, které opouštějí naše 
společenství • za hezké přijetí nově příchozích do našeho společenství • za skupinky 
• za služby s dětmi • za aktivity s mládeží: Dorost, Fusion a Lavina • za vedoucí těchto 
služeb • za všechny v našem společenství, kteří procházejí různými těžkostmi

Všichni se asi shodnou na tom, že 
Výměník je pracovní název. Náš sbor 
se bude chtít prezentovat i navenek, 
a tak hledáme vhodný název, který pak 
bude doplněním informace, že se jedná 
o prostory patřící sboru Církve bratrské. 
Pokud máte nějaký dobrý nápad, jak by 
se místo našeho společného setkávání 
mohlo jmenovat, nenechávejte si to 
pro sebe a sdělte to ostatním. Široká 
debata je vítána. Mělo by to být něco 
stručného a výstižného.
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