
Nedělní shromáždění  od 10:45

Skupinky

Další setkání

5. 1. káže: Petr Kučera | vede: Petr Kučera 
12. 1. káže: Josef Vítek s Večeří Páně | vede: Petr Kučera 
19. 1. káže: Petr kučera | vede: Dalibor Kubátka
26. 1. káže Petr Mauler | vede: Marek Moškoř 

2. 2. káže Petr Kučera

Modlitební skupinka v pondělí 17:30 ve Výměníku. Info: Petr Kučera
Skupinka dívek, zpravidla v pátek. Info: Daniela Čuboková
Skupinka mužů jednou za čtrnáct dní ve Výměníku. Info: Sam Fűrst
Marná buňka se schází pravidelně v nepravidelných termínech. Info: Jarek Hejtmánek 
Setkání sester, první středa v měsíci. Info: Jana Valíčková 

Termíny

Deskovky u Stýskalů
Sobota 18. 1. 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 :) ☺

19. 1. Informativní schůze o Výměníku po bohoslužbách. 
Smyslem bude seznámení a vtažení společenství do prací na Výměníku.

19. 1. Večer chval, od 19:00 hod. Sál nad boční lodí kostela sv. Jana Křtitele.

30. 3. Výroční členská schůze, tentokrát v opožděném termínu. 
Chceme však, abychom se sešli již v nových prostorách

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku

Prosinec byl z hlediska bohoslužeb tak trochu 
nepravidelný měsíc, Posuďte sami: druhou neděli jsme 
se sešli v neobvyklých 9:00 v kostele ČCE ke společným 
bohoslužbám a o týden později v kině Vlast k Vánoční 
slavnosti v 10:00, potom na Boží hod neobvykle ve středu  
v  11:00. Na bohoslužbách s ČCE jsme se loučili s pohosnností 
evangelického sboru, ale zdá se že trochu předčasně. První 
adventní neděli u nás kázal v rámci seniorátní „rotační 
neděle“ Marin Grohman z Havířova. 

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

Fusion 
úterý od 17:30 ve středisku volného času 
Informace: Jiří Siuda ml.

Dorost 
sobota od 10:00 
Informace: Marek Moškoř

V neděli 15. 12. zpíval za přítomnosti sboru na místeckém 
náměstí Fusion. Mrzlo, zvukař nesnadno zvládal aparaturu, 
několikrát přestaly fungovat mikrofony i odposlechy. Nám 
všem posluchačům bylo Fusioňáků docela líto. Ale dozpívali 
statečně až do konce. Závěrečné Haleluja s nádherným 
sólem Shelly napravilo celkový dojem. 

Vánoční slavnost v kině Vlast byla vydařená, letos 
trochu méně navštívená. Náplní bylo besídkou připravené 
pokračování loňských Broučků, divadelní kus o Františkovi 
v podání Laviny a super akustické vystoupení Fusionu. Vše 
tmelila svými písněmi doprovodná skupinka. Moc díky 
všem, kteří přiložili ruku k dílu.  

O Silvestru se tentokrát nekonala žádná společná akce. 
Na Nový rok jsme se sešli poprvé ve Výměníku. Zazpívali 
jsme, pomodlili jsme se a na dveře jsme vylepili nápis Církev 
bratrská. 

Během prosince skončily hrubé práce ve Výměníku 
a začaly tzv. drbačky, což jsou různé drobné práce, které 
nejsou vidět, ale o to více času vyžadují – dozdívání, 
osazování, drobné betonáže. 

Před Vánocemi práce na svatbě na dva týdny ustaly, 
potřebovali jsme si všichni odpočinout. 

Ohlédnutí za prosincem
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Rozbřesk1



Sbor Žalmy 23:1  Žalm Davidův. 
Hospodin je můj pastýř, nic mi 
neschází. — Staršovstvo  
Římanům 8:35  Co nás oddělí od 

Kristovy lásky? Snad soužení, 
úzkost nebo pronásledování, hlad, 
nahota, nebezpečí nebo meč? 
— Besídka Žalm 25:4 Ukaž 
mi, Hospodine, cesty své, svým 
stezkám nauč mě. — Dorost 
Leviticus 19:35  Nedopouštějte se 
křivdy při soudu ani při měření, 
vážení či odměřování. — Lavina 

Žalmy 71:1  Spoléhám na tebe, 
Hospodine, kéž nejsem nikdy 
zahanben! — Fusion  Matouš 
21:22  Když budete věřit, dostanete, 
o cokoli v modlitbě požádáte. — 
Starší mládež  Deuteronomium 
23:24  Co vyšlo z tvých úst, to splň. 
Co jsi vlastními ústy dobrovolně 
slíbil Hospodinu, svému Bohu, to 

vykonej. — Služba v dětském 
domově Efezským 5:15  Pečlivě 
dbejte na to, jak žijete: nechovejte 
se jako hlupáci, ale jako moudří 
lidé — Sestry 1. Letopisů 16:34 
Oslavujte Hospodina – je tak 
dobrý! Jeho láska trvá navěky! — 
Mužská skupinka Matouš 16:24  
Potom Ježíš řekl svým učedníkům: 

„Chce-li někdo jít za mnou, ať se 
zřekne sám sebe, vezme svůj kříž 
a následuje mě.“ — Chválící 
skupinka  Přísloví 21:3  Když 
se děje spravedlnost a právo, 
Hospodin to má raději než oběti. 
— Modlitební skupinka Žalmy 
25:12  Kterýkoli člověk Hospodina 
ctí, tomu ukáže cestu, již má si 

Výměník
V minulém Rozbřesku bylo podrobně 
vysvětleno, co vše jsme již udělali. Ještě 
mnoho je před námi. Zde je seznam prací, 
které je naopak potřeba udělat. Hlavní 
stavební práce koordinuje bratr kazatel, 
nezdráhejte mu kdykoli zavolat, pro 
každého se něco najde! 

Stálé práce: 
• Úklid (všichni)
• Denní pomoc Hristozovi (všichni)
• Oškrábání malby v celém objektu 

a hubení plísně (všichni)

Stavební práce  
(Hristoz a Petr Kučera):
• Opravit povrchy v sále 
• Stupínky pod zvukařský stůl a pod 

kazatelnu (Vašek Dvorský a Martin 
Kubart)

• Provést zakrytí dešťového svodu v sále 
a přilehlých místnostech (Stojič)

• Zhotovit sádrokartonové podhledy 
a napojit odvětrání toalet (Stojič)

• Zhotovit podhledy v klubovnách (Stojič)
• Obložit toalety a udělat dlažby
• Objednat a instalovat dveře v zádveří 

vstupu (Dalibor Kubátka)

Elektroinstalace 
(koordinátor Mirek Siuda):
• Natáhnout přívodní kabely pro dva 

průtokové ohřívače vody a spotřebiče 
v kuchyňce 

• Přívody pro osvětlení sálu 
a vypínače k nim

• Dořešit osvětlení v kuchyňce 
a navazující společenské místnosti

• Dořešit rozvaděč + chrániče
• Instalovat osvětlení
• Dořešit zabezpečení objektu 

(David Neuwirth)

Další záležitosti:
• Zajistit instalaci fólií na oknech 

v dámských toaletách a ve skladu (?)
• Provést odvod kondenzátu a připravit 

napojení ventilátorů u odvětrávacího 
potrubí v toaletách (vodař)

• Nechat vyrobit zvukařský stůl, 
kazatelnu, kuchyň, policové stěny 
(Marek Moškoř)

• Vymalovat (všichni)
• Položit podlahové krytiny (Podlahové 

centrum – Tomáš Polášek)
• a další …

Milé sestry, bratři, přátelé!
Srdečně Vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista a přeji vám Boží pokoj. 
Pomalu se chýlí ke svému konci další kalendářní rok a s ním i rok církevní. Budeme 

s pohledem na uplynulé měsíce bilancovat, a současně plánovat a ve víře vyhlížet věci 
příští. Mnohé jsme mohli ve sborech ovlivnit, vykonali jsme mnoho užitečné práce. 
Jsou ale věci, na které sami ani při největší horlivosti nestačíme. Do této oblasti patří 
povolávání nových služebníků, Bohem obdarovaných kazatelů a pastýřů. Že to není  
v lidských schopnostech a silách, ale jen na Boží milosti, věděl sám Boží Syn, a proto 
vybídl učedníky, aby se za nové služebníky modlili: 

Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i 
místa, kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať 
vyšle dělníky na svou žeň.“ (Lukáš 10,1–2)

Děkujme Bohu za své kazatele, za všechny služebníky slova, a současně prosme, aby 
Pán vyslal další. Pro naši církev je to víc než aktuální. Kazatelský sbor se zmenšil, někteří 
odcházejí do důchodu, jiní končí svou kazatelskou službu z jiných důvodů. V poslední 
době počet kazatelů, kteří svoji aktivní službu v církvi uzavírají, výrazně převyšuje počet 
nově ordinovaných služebníků. Nacházíme se ve vážné situaci. Žijeme v době příznivé 
k šíření evangelia, k zakládání i budování sborů, chybí nám ale obdarovaní služebníci, 
kteří by se nechali vyslat. Evangelikální teologický seminář je připraven vzdělávat nové 
pracovníky jak akademicky, tak prakticky. Máme zkušené kazatele, kteří jsou připraveni 
doprovázet nové vikáře. Ti nám ale chybí. Možná jsou mezi námi, ale nevíme o nich. 
Přijměte proto tento list jako výzvu k modlitbám za povolání nových kazatelů a vikářů.

Modleme se za nová povolání ke službě v církvi, a to nejen do úřadu správců sborů, 
ale na všechny úrovně sborové práce. Věřím, že tato výzva Pána Ježíše nás nově osloví. 
Přidejme k těmto prosbám ještě modlitby za moudrost k rozhodování, jak naložit s penězi 
získanými ze zákona o navrácení církevního majetku, když se po více než šedesáti letech 
vracíme k samofinancování sborů.
Závěrem vás zdravím slovy 67. žalmu, která jsou i mojí prosbou: Kéž je nám Bůh milostiv 
a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!

S bratrským pozdravem
Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské

Hesla sboru Církve 
bratrské ve F-M 
pro rok 2014

vyvolit.


