
RozbřeskLEDEN 2015

Sborový zpravodaj                Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Nedělní shromáždění  neděle od 10:00

JAKÝ BYL ROK 2014 
V NAŠEM 
SPOLEČENSTVÍ

DOROST  
pátek od 16:30
Informace: Marek Moškoř

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

BIBLICKÁ A MODLITEBNÍ 
SKUPINKA 
7. 1. a 14. 1. koná se dle potřeby  a domluvy 
21. 1. v rámci týdne modliteb v 17:00 
Od 28. 1.  pokračujeme v klasickém 
setkávání se začátkem v 17:30

maminky s dětmi  
čtvrtek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

SKUPINKY
Skupinka mužů 
Informace: Samuel Fürst
Skupinka žen 
Informace: Daniela Čuboková
Skupinka mladších 
Informace: Jarek Hejtmánek

FUSION
úterý od 17:30 
Informace: Petr Mauler

SESE (setkání sester)
středa 7. 1. od 16:30 
Informace: Katka Totevová

4. 1. káže Tomáš Novotný | vede Mirek Siuda |  tahání novoročních hesel
11. 1. káže Karel Buba | vede David Neuwirth | s Večeří Páně
18. 1. káže Petr Kučera | vede Tomáš Jurtík  | požehnání Ondřeje Fialy
25. 1. káže Petr Kučera a nebo bude projekt „studna x bratří“

1. 2. káže Petr Kučera | vede Dalibor Kubátka |  po bohoslužbách výroční členská schůze 
a společný oběd

akce a pravidelná setkání

program

Deskovky u Stýskalů
Poslední sobotu v lednu (31. 1.) od 16:00 
do 20:00 jsou právě pro Tebe otevřeny dveře 
u  Marcela a Pavly Stýskalových. Klidně si 
můžeš donést i svou  oblíbenou deskovku.

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

R  ok 2014 byl rok bez Robřesku, což bylo 
po mnoha stránkách něco příznačné-

ho pro uplynulé období. Rozbřesk mě kaž-
-dý měsíc nutil domyslet akce, naplánovat 
služby, obtelefonovat zodpovědné osoby, 
zjistit co kdo kdy plánuje. Rozbřesk má ne-
viditelnou funkci jakéhosi biče, který oba  
s Markem, jako hlavním redaktorem důvěr-
ně známe. Vloni Rozbřesk nevycházel, bič 
chyběl, rok plynul tak poněkud jako občas 
regulovaná voda. Ani staršovstvo se moc ne-
scházelo. První rozbřesk vychází na začátku 
roku 2015. Doufám, že něco nového začíná. 
Tedy jaký byl rok 2014?

Málokdy se dá nazvat určité datum ve sbo-
rovém kalendáři bodem obratu. Pro nás tím-
to datem dozajista bylo 6. dubna 2014 – den 
otevření modlitebny. Zřejmě budeme rozli-
šovat období na epochu před modlitebnou 
a po modlitebně. Do tohoto data jsme měli 
jasný cíl – dostavět, dokončit a zařídit. Po-
dařilo se. Jsme Bohu vděční. Slavnost byla 
skvělá, jednoduchá i krátká. Čtyřicet let 
schovávané – nyní retro – hrníčky od tatín-
ka Mirka Gřunděla konečně našly své uplat-
nění. Poté se v budově ještě něco doopravi-
lo, ale nastal jakýsi bod zlomu. Staršovstvo 
vydechlo. Kazatel také. Začalo ono období 
popisované v předchozím odstavci. Ale roz-
hodně to nebyla okurková sezóna. 

• Prvním kazatelským hostem 
v modlitebně byl Stanislav Stebel 
z Benátek nad Jizerou.

• Pondělní modlitební skupinka našla 
své zázemí a začaly na ní vznikat plány 
a vize. Modlitební inspiračník tak 
trochu nahradil Rozbřesk. (Pokud máte 
zájem o pravidelný seznam konkrétních 
modlitebních potřeb v našem sboru, 
ozvěte se kazateli nebo Majce.)

• Postupně vzniklo čtvrteční dopolední 
setkávání maminek s dětmi ve 
Výměníku. Vzniklo skoro neplánovaně 
a neorganizovaně. Ale je tu. A jsem 
z něj nadšený!

• Skupinka žen kolem Daniely se rozrostla 
a našla své útočiště pod střechou 
Výměníku. A je vidět, že setkávání 
všem prospívá. 

• Též páteční dorost našel své místo 
v budově a pokračuje s elegancí Markovi 
vlastní. 

• Fusion našel ve Výměníku rovněž skvělé 
zázemí, leč přesto prožívá postupný 
a řízený útlum. Věřím, že v novém roce 
zase povstane jako fénix. 

• Jakési dýchavičné dobíhání se projevilo 
i hodně zpožděnou členskou schůzí, 
která proběhla až 1. června 2014

• Během prázdnin jsme neuspořádali 
sborovou dovolenou, ale to se dalo čekat. 
I sborové vztahy mají své duševní plíce, 
které potřebují vydechnout. 

• Velmi se ale povedla pánská jízda 
o prázdninách, sjíždění řeky Hron. 

• Skvěle se také vydařil minitábor nového 
dorostu – klidná, milá a nádherná akce. 

ZÁZNAMY KÁZÁNÍ
Nahrávky kázání z nedělních bohoslužeb 
najdete k poslechu na: 

www.mixcloud.com/cbfm



za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“  / za kazatele a staršovstvo  / za to, aby 
naše aktivity pomáhaly skládat rozbitý Boží obraz v nás / abychom prožívali moc laskavého  
a duši uzdravujícího společenství / za obyčejné pomáhající, vyznávající a uzdravující rozhovory 
s modlitbami / abychom si vzájemně sloužili duchovními dary / za hezké přijetí nově příchozích 
do našeho společenství  / za, ty kteří hledají a ty, kteří hledají nebo bojují o svou víru / za svěžest 
bohoslužeb a přítomnost svědectví o životě / za skupinky a vedoucí aktivit / za vytrvalost 
v hledání vize a naplňování poslání kristovy církve v roce 2015

Poslední kázání Tadeáše v našem 
sboru z července 2014 najdete 
na adrese: www.mixcloud.com/
cbfm/kázání-z-2072014-tadeáš-
staniek/

První den v roce 2015 zemřel přítel posledních 
dvou let Tadeáš Staniek. Kazatel, který vystřídal 
více církví – ČCE, SCEAV, na konec sloužil 
v Církvi bratrské.

Jeho služba v našich církevních kruzích se 
scvrkla na několik požehnaných měsíců v Opavě. 
Posléze se vzbudila jeho stará onkologická 
nemoc. Statečně s ní, s Boží pomocí, bojoval 
až do konce. Ještě v nemocnici mi říkal, že zase 
připravuje kázání. Moc rád kázal. Kázal hlasitě, 
jednoznačně, v probuzeneckém stylu. Jeden bratr 
dokonce v našem sboru prohlásil, že mu Tadeáš 
řve do srdce. Tadeáš byl jedním z nepřímějších 
lidí, co jsem kdy poznal. Dovedu si představit, 
že právě pro tuto vlastnost mohl být někomu 
nepříjemný. Jeho výrok: „Vím kam jdu, ale umírat 
se mi nechce“ onu přímočarost podtrhovaly. 
Jednou jsme u něj byli s Petrem Polachem. 
Končili jsme naše setkání modlitbou. Prohlásil, 
že se máme modlit pořádně, to znamená i se 
vzkládáním rukou. Tadeáš měl dobrý pozorovací 
talent a rovněž zvláštní dar – rád se modlil za 
druhé a pokládal na ně ruce. Vícekrát jsme o tom 
daru mluvili. Vyprávěl mi co u toho pociťuje. Jak 
jej Pán Bůh vede. Mnoha lidem posloužil.

Tadeáš zemřel. Je mi to líto. Měl jsem ho rád. 
Rok před svým odchodem do Boží slávy měl 
vidění Nebe. Dovoluji si kousek ocitovat: „Nyní 
ta postava Pána Ježíše skutečně byla patrná jako 
slunce. Zářila záři, ovšem ne pozemskou, jak 
známe ze strany slunce. Pán Ježíš zářil láskou. To 
mi také postupně docházelo. Ta jeho záře byla zář 
lásky a působila lásku v celé mé bytosti.“ 

Tadeáš je doma a dýchá v atmosféře lásky. 
Utrpení skončilo. Ježíš žije a my s ním, skrze něho 
a v něm.  – Petr Kučera

Ohlédnutí za Tadeášem

modlete se...

Ekumenický týden modliteb• Povedený byl i tábor Laviny, která se 
spojila s klubem Hraničářů z České 
Třebové a po létech kapesních rodinných 
táborů vznikl tábor větší a o den delší. 

• Na konci prázdnin jsme uspořádali 
sborový oběd a rozloučení 
s prázdninami.

• Na podzim uspořádal Sam skvělou akci 
tatínků s dětmi v Pohoři. Akce skvostná, 
zdánlivě neorganizovaná a vynikající. 

• Pavla s Marcelem (Úhořem) pořádali 
skvělé akce, které mají jeden ze směrů, 
kterými bychom se měli ubírat – hezké, 
hravě přírodní akce, pro rodiny s dětmi. 

• Po roce a půl byla také obnovena tradice 
klášterních víkendů. 

• Uskutečnil se projekt bohoslužeb pro 
děti i dospělé a domluvilo se jeho 
pokračování.

• Majka začala se snahami o misijní práci 
mezi dětmi na sídlišti.

• Dali jsme dohromady vánoční divadlo, 
které se uskutečnilo nově v modlitebně 
a mělo dobrou atmosféru komorní scény.

• Staršovstvo ke konci roku cítilo potřebu 
dát si dlouhodobější cíle, a s tímto 
záměrem vyjelo na dvoudenní zasedání, 
které bylo velmi užitečné. 

• Na konci roku zemřela nejstarší členka 
sboru sestra Bedřiška Gřundělová

• O Vánocích nás navštívil pěvecký sbor 
z Ukrajiny a kazatel Timotej Dymčenko.

• Aktualizace sborového webu se ujala 
Veronika Jurtíková, za což jsem jí 
neskonale vděčný.

• Do sboru postupně přibývají noví 
členové i návštěvníci.

To je malé ohlédnutí. Podrobnější bude 
v členské zprávě za uplynulý rok.  
Pokud jsem na nějakou podstatnou akci 
zapomněl, prosím za odpuštění a prosím 
o připomenutí, aby se vše napravilo pro 
výroční zprávu. 

datum čas místo slovo téma

Pondělí 
19. ledna 17:00

Slezská církev 
evangelická a.v. 
Smetanova 376

Petr Kučera
(CB)

Modlitby za situaci 
na Ukrajině

Úterý 
20. ledna 17:00

Českobratrská církev 
evangelická Fara ČCE 
Husova 377

 Josef Maňák  
(ŘKC Místek)

Modlitby za naše 
město Frýdek-Místek

Středa 
21. ledna 17:00 Výměník DISTEPu  

Václava Talicha 2266 
Pavel Křivohlavý  
(ČCE)

Modlitby za jednotu 
křesťanů

Čtvrtek 
22. ledna 17:00

Kostel sv. Jakuba 
v Místku 
Farní náměstí 56

Lukáš Borecki 
(SCEAV)

Modlitby za situaci 
křesťanů v Sýrii

Pátek 
23. ledna 17:00

Církev adventistů 
sedmého dne 
Slezská 1982

Anton Verbovský 
(ŘKC Frýdek)

Modlitby za situaci 
v Izraeli a Palestině

Neděle
25. ledna 16:00

Kostel sv. Jana 
Křtitele ve Frýdku 
Farní ulice 1

Kamil Majer
(CASD)

Modlitby za posílení 
naděje příchodu Páně



RozbřeskÚNOR 2015

Sborový zpravodaj                Církve bratrské ve Frýdku-Místku

Nedělní shromáždění  neděle od 10:00

DOROST  
pátek od 16:30
Informace: Marek Moškoř

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

BIBLICKÁ A MODLITEBNÍ 
SKUPINKA 
každou středu v 17:30 – probíráme příběh 
praotce Jákoba.  Zatím jsme prošli boj bratří 
o první místo, podraz Jákoba a jeho matky 
na vlastního otce, druhé obrácení Izáka, 
Boží oslovení Jákoba, Jákobovo vychytralé 
podnikání. Před námi je Jákobův rozchod 
se strýcem a starými bohy, zápas s Bohem, 
setkání s bratrem atd.

maminky s dětmi  
čtvrtek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

SKUPINKY
Skupinka mužů 
Informace: Samuel Fürst
Skupinka žen 
Informace: Daniela Čuboková
Skupinka mladších 
Informace: Jarek Hejtmánek

SESE (setkání sester)
středa 4. 2. od 16:30 
Informace: Katka Totevová

1. 2. káže Petr Kučera | vede: Dalibor Kubátka | Výroční členská schůze sboru  

8. 2. káže Petr Kučera  | vede: Petr Vítek | s Večeří Páně

15. 2. káže Petr Kučera a Pavel Křivohlavý | vede: Petr Kučera | společně s ČCE

22. 2. káže Daniel Jurčo | vede: Mirek Siuda |  

1. 3. káže Tomáš Novotný | vede: David Neuwirth | několik kancionálových písní 
doprovodí Slávek Klecandr 

pravidelná setkání

další akce

program

Deskovky u Stýskalů
Poslední sobotu v únoru (28. 2.) od 16:00 
do 20:00 jsou právě pro Tebe otevřeny dveře 
u  Marcela a Pavly Stýskalových. Klidně si 
můžeš donést i svou  oblíbenou deskovku.

 Leden pro mně znamená odpočinek. 
Končí období Vánoc a s ním spojené vypětí 
sil. Leden je přelomem. Na konci ledna se 
najednou začnou plánovat akce prázdnin, 
sborové dovolené, tábory. 

Letos jsem toto období přelomového 
poklidu využil ke skvostné dovolené  
v Mladkově, blízko trojmezí Čech, Moravy 
a Polska. Bylo tam krásně, první týden se 
sněhem, druhý týden plískanice. Proto jsem 
si užil setkání s milými lidmi, mimo jiné  
s katolickým (a spíše evangelickým :) knězem 
Václavem Vackem (znáte ho z EXIT316 
a z křesťanského magazínu.)

Ve Frýdku-Místku bylo také období 
poklidu. O nedělích se tu vystřídali hosté 
– po několika letech se tady objevil Tomáš 
Novotný a bratr Jaroslav Orawski ochotně 
zastoupil bratra nemocného Karla Bubu. 

V půlce ledna jsme prožili, spolu s Fialovými 
požehnání Ondřeje, vše na pozadí biblického 
textu přinesení Ježíše před Boží tvář. 

Poslední neděli byla tradiční Studna tří 
bratří. Organizace se nadšeně ujal Hrisztos. 
Slova všech tří bratří byla skvělá. Celá neděle 

byla velmi požehnaná, spontánní, radostná. 
Snad i zpěv byl radostnější než jindy. 
Opravdu napití se ze studánky. 

Během ledna se uskutečnil ekumenický 
týden modliteb. Vyznačoval se především 
vetší účastí než jindy, krátkými bohoslužbami 
a delšími rozhovory po nich. Zatím nejlepší 
týden modliteb za poslední léta. 

Po Vánocích se opět rozběhl dorost 
i Lavina. Znovuzačalo i setkávání obnovené 
„marné buňky“. I Majka se pokračovala 
v pravidelných akcích dětské misie. 

Vedoucí služeb pilně psali zprávy za 
uplynulý rok jako podklad pro výroční 
schůzi, za což jim touto cestou děkuji. 

V pátek 20. ledna se konala kolaudace 
naší budovy. Proběhla bez problémů  
a v přátelském duchu s Monikou Adámkovou 
a paní inženýrkou ze stavebního úřadu.
Za naši stranu byl přítomen Petr Kučera  
a Mirek Siuda. 

Katka Totevová dala dohromady informace 
pro naší sborovou dovolenou. Podrobnosti 
najdete v sekci „další akce“.  

– Petr Kučera

• V sobotu 28. 2. v 18:00  pašijový koncert Slávka Klecandra v naší modlitebně. 
• V neděli 1. 3.  bude zvláštním hostem na našich bohoslužbách Slávek Klecandr.  

Poprvé uslyšíme některé kancionálové písně v původním kytarovém doprovodu. 
• Kazatel bude od 16. 2. do 20. 2. na služební cestě na Ukrajině. Bude doprovázet předsedu 

naší Církve, Daniela Fajfra, na cestě se sbírkou do Kyjeva a možná i na hranice tzv. linie. 
• Sborová dovolená od 4.–11. července, Černá voda, chata Maté, Rychlebské hory. Krásné 

místo, kde jsme už společně  byli. Hlaste se a do konce února zaplaťte zálohu u Katky Totevové. 

Slávek Klecandr
sobota 28. 2. 2015

Modlitebna CB ve Frýdku-Místku
18:00

pašijový recitál

OHLÉDNUTÍ KAZATELE ZA LEDNEM



za sbor a jeho poslání: „Být solí a světlem tomuto městu“ / za kazatele a staršovstvo / za to, aby 
naše aktivity pomáhaly skládat rozbitý Boží obraz v nás / abychom prožívali moc laskavého  
a duši uzdravujícího společenství / za obyčejné pomáhající, vyznávající a uzdravující rozhovory 
s modlitbami / abychom si vzájemně sloužili duchovními dary / za hezké přijetí nově příchozích 
do našeho společenství / za, ty kteří hledají anebo bojují o svou víru / za svěžest bohoslužeb  
a přítomnost nových svědectví o životě / za skupinky a vedoucí aktivit / za vytrvalost 
v hledání vize a naplňování poslání Kristovy církve v roce 2015

Chtěli bychom v Rozbřesku pravidelně přinášet 
rozhovory se členy našeho sboru. Začínáme 
povídáním s bratrem Petrem Plicem, který se 
stal součástí našeho sboru teprve nedávno a rádi 
bychom se o něm dozvěděli více.

Petře, můžeš se nám na úvod trochu 
představit a říci, odkud pocházíš?

Jsem z Ostrova nad Ohří, který má 17 tisíc 
obyvatel. Žil jsem tam celý život až do loňských 
Velikonoc.
Tam jsi také navštěvoval sbor?

Ano, začal jsem tam chodit do Apoštolské 
církve, kam mě přivedl dobrý kamarád 
z volejbalu. To bylo asi tak před deseti lety. Už 
dřív jsem se zajímal o církev, víru, náboženství. 
Sbor AC v Ostrově vznikl před 15  lety a patří 
mezi „Církve bez hranic“.
Začal jsi chodit do sboru AC, ale uvěřil jsi 
až později, že?

Ve sboru jsem cítil Boží přítomnost, začal 
jsem číst Bibli. Asi po roce jsem uvěřil.
Jak se to stalo?

Nepamatuji si ten okamžik.
(odmlka)
Pak jsem až do přestěhování chodil do tohoto 

sboru, setkávali jsme se s CB z Karlových Varů. 
S nimi jsme také jezdili na tábory, kde jsem 
působil jako vedoucí. Ve sboru jsme ale moc 
nebyli otevření ekumeně.
Co je tvoje profese a čím se živíš?

O Velikonocích 2014 jsem se přestěhoval 
a hned jsem nastoupil na dohodu do korejské 
firmy. 90 % lidí tam bylo načerno a já jsem tam 
byl asi měsíc. V této firmě se opravovaly zmetky 
– díly do aut, které sem přicházely z Koreje.
Líbilo se ti tam?

Byla to jiná práce, než jsem byl zvyklý. 
S  elektrikou to nemělo nic společného. 
Brousil jsem, stříkal jsem ty součástky. 
Nic namáhavého, nad čím by člověk musel 

přemýšlet. Pak jsem ale dostal možnost přes 
agenturu nastoupit do OKD. Tak jsem za dva 
dny nastupoval. Zkoušel jsem i ve Válcovnách, 
ale tam chtěli silnoproud – vysoké napětí. Na 
to člověk musí mít certifikát, který dostane po 
dvou letech praxe. Teď jsem tedy od poloviny 
května 2014 v OKD, rozebírám a čistím stroje. 
Je to mechanika, jističe, stykače. Nevím co 
bude dál, OKD má fungovat jen do roku 2017, 
snížili jim těžbu.
Takže ty jsi vyučený elektrikář? Kde?

Ano, silnoproud s  maturitou. V Ostrově nad 
Ohří.
Vím o tobě, že máš spoustu zájmů. Představ 
je, prosím.

V roce 1999 jsem začal tancovat, prošel jsem 
tanečním klubem. Pár let jsem vedl také kurzy 
standardního latinsko-amerického tance, 
až do roku 2010. Jedenáct let jsem také hrál 
ochotnické divadlo v Ostrově. Začalo to tak, 
že jsem šel jen doprovodit kamarádku, zrovna 
zkoušeli Pygmalion. Za týden tam nabízeli roli.
Jaká byla tvoje první hra?

Hra se jmenovala Čertice a byla o Honzovi, 
který se dostane do pekla a jeho milá ho jde 
zachránit. Já jsem hrál Honzu. Další hrou byla 
Šípoková Růženka po 20 letech, kde jsem hrál 
Heřmana, starého zbrojnoše.
Vystupovali jste jen v Ostrově nebo i jinde?

Jezdili jsme po deseti štacích – divadelní sály, 
hospody, soutěže.
Tady ve Frýdku jsi uvažoval o zapojení se do 
nějakého divadelního spolku?

Díval jsem se po různých možnostech, ale 
zatím neplánuji se zapojit. Chci se více podílet 
na sborovém životě.
Máš ještě nějaké další zájmy?

Jsem notafil – sbírám bankovky, hlavně 
historické. Dřív jsem sbíral ty bankovky, které 
se mi líbily po grafické stránce, vše, co mi 
přišlo pod ruku. Pak jsem se začal soustředit 

ROZHOVOR: PETR PLIC konference přihořívá

modlete se...

na historické – české z 20. a 30. let minulého 
století. Ze zahraničních se mi líbily německé, 
francouzské.
Vrátím se zpět k naší církvi. Jaký byl vlastně 
přechod z Apoštolské církve do Církve 
bratrské?

Je to tady trochu jiné, ale ne zásadně. 
V Ostrově to byl rodinný sbor. Do CB  
v Karlových Varech jsem chodil na biblické, 
takže jsem CB znal. Každý sbor je jiný.  
V Ostrově v AC mě mrzelo, že nebyli nakloněni 
ekumeně.
A jak se cítíš v našem sboru?

Dobře.
Zapojil ses tady do práce s dorostem...

Působím jako výpomoc Markovi. Byl jsem 
i na dorostovém táboře a letos bych také chtěl 
jet. Rád bych se také zapojil organizačně  
v květnu v soutěži dorostu Biblická stezka, 
kterou bude náš sbor pořádat.
A co bys v našem sboru chtěl ještě dělat?

Možná mládež. Záleží na tom, co se vyskytne 
Ve fázi ideje jsou zatím lekce tance pro páry ve 
sboru. Už dřív jsem učil 2 až 3 páry. Nejdřív 
však musíme sehnat prostory, naplánovat to.
Jak sis tady ve Frýdku-Místku zvykl?

Je to jiný kraj než v západních Čechách. Je tu 
pro mě dál do hor, než jsem byl zvyklý. Sbor je 
tady stejně rodinný jako byl v Ostrově. Doma 
jsem trávil více času s nevěřícími.

– Děkujeme za rozhovor

Asi většina z nás někdy hrála hru na 
hledání. Samá voda, samá voda, přihořívá, 
přihořívá... a  hoří. Cílem hry je najít něco, co 
já sám nemám, ale ostatní mi mohou poradit 
jak a kde hledat. Myslím, že podobné je to 
i s konferencí Přihořívá, která se bude už po 
třetí konat u nás v Kutné Hoře. 

Není to sjezd mládeže, kde jsou všichni ve 
stejném věku, je to konference pro všechny 
generace – pro všechny ty, kteří hledají. I název 
této konference jakoby ukazoval, že ani tady 
ne vždycky zazní to toužebné slovo „hoří“, 
nalezl jsem. Na straně druhé však i tato akce 
má pomoci k tomu, abychom ve svém hledání 
vykročili správným směrem.

Letošní tématem konference je „Moc 
a nemoc rodiny“. I v této oblasti 
hledáme různá řešení, vždyť vlastně 
skoro každý z nás máme nějakou rodinu 
a  i když ji nemáme, pak o ní často přemýšlíme. 

Chtěl bych vás proto na tuto konferenci 
pozvat, březnu nejezděte na hory, přijeďte do 
Hory. Přeji si, aby slovo Přihořívá nezaznělo 
jen jako název této konference, ale aby zaznělo 
z Boží strany k našemu hledání, a nemusí se to 
týkat jen našich rodin. 

Konference Přihořívá 14.–15. 3. 2015 
Kutná Hora
www.cb.cz/prihoriva

– Miloš Hejzlar
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Sborový zpravodaj                Církve bratrské ve Frýdku-Místku

Nedělní shromáždění  neděle od 10:00

DOROST  
pátek od 16:30 (6. 3. dorost není)
Informace: Marek Moškoř

Lavina 
úterý od 16:00 (3. 3. lavina není)
ve středisku volného času.
Informace: Petr Vítek

BIBLICKÁ A MODLITEBNÍ 
SKUPINKA 
každou středu v 17:30
Probíráme příběh praotce Jákoba. 

maminky s dětmi  
čtvrtek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

SKUPINKY
Skupinka mužů 
Informace: Samuel Fürst
Skupinka žen 
Informace: Daniela Čuboková
Skupinka „mládež“ 
Informace: Jarek Hejtmánek

SESE (setkání sester)
středa 4. 3. od 16:30 
Informace: Katka Totevová

1. 3. káže Tomáš Novotný | vede: David Neuwirth | doprovodí Slávek Klecandr 

8. 3. káže Petr Kučera | vede: Samuel Fürst | s Večeří Páně

15. 3. káže Petr Kučera | vede: Marek Moškoř  

22. 3. káže Petr Mauler | vede: Ota Fiala  

29. 3. káže Petr Kučera | vede: Dalibor Kubátka | květná neděle 

pravidelná setkání

kontakt

další akce

program

Deskovky u Stýskalů
Poslední sobotu v březnu (28. 3.) od 16:00 
do 20:00 jsou právě pro Tebe otevřeny dveře 
u  Marcela a Pavly Stýskalových. Klidně si 
můžeš donést i svou  oblíbenou deskovku.

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

První neděli v měsíci jsme na členské 
schůzi bilancovali uplynulý náročný rok 
2014. Schůze byla spojena se společným 
obědem a s dobrým společenstvím. 

Neděle s ČCE se vydařila z mého pohledu 
nadprůměrně. Lidé se po bohoslužbách 
družili, buchty se do poslední snědly, spojené 
dvojslovo při bohoslužbách bylo dobré. 
Máme prý v této tradici pokračovat, snad 
nějakým letním setkáním s prasetem.

Třetí víkend jsme uspořádali v Beskydech 
akci pro vedoucí a dorůstající vedoucí 
v Lavině. Mluvili jsme o roli vedoucího 
v zátěžové situaci, četli příběh Jákoba. Kéž 
Pán Bůh požehná naše snahy. 

Čtvrtou únorovou neděli se zjevila 
dobře utajená zlatá svatba manželů 
Havránkových z Dobré. Před padesáti 
lety prožili svůj svatební den právě zde, 
ve Frýdku-Místku. Kázáním posloužil 
Daniel Jurčo z Ostravy a nejen slovem, ale 
i přisluhováním při obnově manželských 
slibů. Celá neděle zanechala v přítomných 
hluboký dojem a v očích slzy dojetí. 

Únor je čas, kdy se začínají definitivně 
připravovat tábory. Tábor dorostu bude 
v termínu 27.7.–31.7., zřejmě na chalupě 
Bařinka ve Vsetínských vrších. Tábor Laviny 
bude opět společně s třebovskou formací 
Hraničáři od 8. 8. v Zátoce krokodýlů, kterou 
najdete pod Krkonošemi. 

Třetí týden v únoru jsem se účastnil cesty 
na Ukrajinu jako „odborný“ poradce. Vezli 
jsme s Danielem Fajfrem polovinu podzimní 
sbírky naší církve pro Doněckou a Luhanskou 

oblast. Děkuji všem za vaše modlitby. Jsem 
přesvědčen, že sbírka pomohla a pomáhá 
přímo lidem postižených válkou a běžencům. 
Některým poraněným jsme mohli finanční 
příspěvek na léčení předat osobně. Většinu 
času jsme trávili při dlouhých cestách po 
ploché ukrajinské zemi. Průvodcem nám 
byl Timoteus Dymčenko, kterého dobře 
znáte. Křesťané z naší sesterské církve – 
Svazu evangelijních křesťanů baptistů – vás 
všechny srdečně zdraví a děkují za pomoc 
v těžkých časech. 

V sobotu večer 14. 2. proběhl v naší 
modlitebně Večer chval, pod vedením 
Vládi Ochmana. Účast byla menší, zpěv 
a doprovod vynikající. 

Po celý únor chyběl ve chválící skupince 
Dalibor, který si léčí ošklivě vymknutý  
kotník. Zpěvem a kytarovým doprovodem 
jej výtečně zastoupil Gabriel, organizace se 
ujala  Daniela. 

– Petr Kučera

Pozvání ke službě: 
Komu by Pán Bůh položil na srdce pomoc 

nebo přímo vedení připravovaných akcí, 
nechť se hlásí u kazatele. O jaké akce jde? 

 +Biblická stezka: 1.–2. května 
Náš dorost pořádá akci pro celý 
Severomoravský kraj. Jde o orientační 
běh s biblickými otázkami. 

 +Noc kostelů: 29. 5. – Velká celostátní 
akce s potenciálem i pro náš sbor. 

 + Legoprojekt: termín neurčen
 +Kurzy Alfa: zatím v plánech

• V neděli 1. 3.  bude zvláštním hostem na našich bohoslužbách Slávek Klecandr.  
Poprvé uslyšíme některé kancionálové písně v původním kytarovém doprovodu. 

• V sobotu 14. 3. 2015 tradiční „Jarovolání“. Informace u Valíčků, na nástěnce a na webu.
• Sborová dovolená 4.–11. července. Zájemci, hlaste se u Katky Totevové. 
• 14.–15. 3. konference Přihořívá v Kutné Hoře, téma: Moc a nemoc rodiny. 

ÚNOR V NAŠEM společenství



Manželé Vítkovi patří ke druhé generaci členů 
našeho sboru. Josef Vítek ve Frýdku-Místku, 
který byl tehdy stanicí ostravského sboru, vyrostl. 
Pokřtěn byl ve sboru v Hrádku a poté byl přijat 
do sboru naší církve v Ostravě. Postupně sloužil 
ve staršovstvu, občas kázáním na nedělních 
shromážděních, pak také jako dočasný vedoucí 
stanice a podle potřeby jako besídkář, dorostový 
a mládežnický vedoucí.

Jak jste se seznámili? 
Znali jsme se z mládeže. Z Frýdku-Místku 

jsme dojížděli do Ostravy do mládeže, kam 
chodila i Květa, která vyrůstala v Ostravě. 
V únoru 1975 jsme si dohodli naši první schůzku 
a v roce 1976 jsme měli svatbu. Po svatbě jsme 
bydleli ve Frýdku-Místku v mém družstevním 
bytě, který jsem po návratu z vojny mohl koupit 
díky dobrozdání svého zaměstnavatele. V roce 
1977 se nám narodil syn Petr a brzy pak dvě 
dcery – Radka a Jana.
Co bylo tehdy vaší profesí? 

Jsem vyučený sazeč písma. Absolvoval 
jsem v Praze polygrafické učiliště. Měl jsem 
možnost poznat pražské sbory naší církve, 
do mládeže jsem ale chodil na Smíchově. Na 
střední školu jsem z finančních a politických 
důvodů pomýšlet nemohl. Návazné studium po 
vyučení mi jakožto věřícímu člověku, pro režim 
neperspektivnímu, povoleno nebylo.
Proč jste si zvolil právě tento obor?

Můj tatínek byl na vojně v Mukačevu 
v Podkarpatské Rusi a dostal se do vojenské 
tiskárny. Po ukončení devítiletky jsem se měl jít 
učit na zámečníka do Slezanu, kde tatínek dělal 
mistra. Toho roku ale učně nepřijímali. Naši 
sousedé měli v příbuzenstvu vedoucího tiskárny 
a ten mi nabídl možnost vyučit se sazečem 
písma. Než k tomu došlo, měl jsem živý sen 
o velkoměstě. Netušil jsem, že se vyplní.
Jaké bylo vaše první zaměstnání?

 Vyučil jsem se pro Richtrovu tiskárnu 
u frýdeckého nádraží, zvýšil jsem si kvalifikaci 

na strojního sazeče a pracoval tam od roku 
1962 do roku 1985. Tehdy byl starý vedoucí 
vyměněn za syna komunistického funkcionáře, 
kterému se nelíbilo, že jsem věřící, takže jsem 
o místo přišel. Do roku 1991 jsem pracoval 
ve Vratimově v tiskárně Městského podniku 
služeb. Pak jsem pracoval ve firmě Plastikard, 
která vyráběla plastové karty s inteligencí, 
tj. s čárovými kódy, magnetickými pásky  
a s čipy. Absolvovali jsme školení v Německu 
a Švýcarsku. Práce byla zajímavá, vyzkoušel 
jsem si různé stroje, novou techniku, ale i práci 
v sítotisku, kde jsem si díky ředidlům a acetonu 
naleptal průdušky. Dnes mé rentgenové 
snímky vypadají jako plíce silného kuřáka. 
V roce 1998 ale firma zkrachovala a stál jsem 
před otázkou, kde budu pracovat. Pak se ke 
mně dostala nabídka pracovat jako pečovatel 
v Ostravě v Armádě spásy. Tam jsem pak 
pracoval 12 let až do důchodu.
Mohl byste nás seznámit blíže s touto prací?

Pracoval jsem v mužském azylovém domě 
v Mariánských Horách. Absolvovali jsme 
s kolegy i kolegyněmi, kteří patřili k různým 
církvím, kurz pro pracovníky v sociálních 
službách. Lidé bez domova a bez zaměstnání 
naši službu potřebovali a my jsme se jim snažili 
dobře posloužit. Jsem za tu práci Pánu Bohu 
dodnes moc vděčný.
Co vám práce s bezdomovci dala?

Hodně mě ta práce s potřebnými lidmi 
naplňovala. Pořádali jsme biblické hodiny 
pro bezdomovce, chodili s nimi o víkendech 
na výlety po horách, pomáhali radou. Snažili 
jsme se s nimi něco dělat. Záleželo však vždy 
na řediteli. Pokud nám dal možnost, pak jsme 
promítali filmy s křesťanskou tématikou, 
pořádali diskuse, ranní slovíčka s příběhy ze 
života navázané na verše z Bible. Horší bylo, 
když přišli nevěřící kolegové, kterým to vadilo 
a nechtěli v tom pokračovat. Chlapi bezdomovci 
mě měli rádi. Občas jsem je ostříhal – vlasy 
i nehty, což bylo mimo náplň práce.

Rozhovor s Květoslavou a Josefem Vítkovými Byly nějaké krušné momenty v této práci?
Těžká práce byla se schizofreniky. Někdy se 

zdálo, že je Pán Bůh mění, že jsou na dobré 
cestě, ale časem se jejich stav zhoršil a museli 
do léčebny. Mezi bezdomovci je také hodně 
epileptiků. Jeden z nich mi při záchvatu nahý 
utekl ven a já musel volat policii. Příští den už 
o ničem nevěděl. Často jsme se za ně modlili. 
Jeden schizofrenik mě na noční službě i fyzicky 
napadl, hodil mě na zeď. Pak proběhl chodbou 
a proskočil sklem dveří z prvního poschodí ven. 
Byl jen pořezaný a přivolaná sanitka a hlídka 
policie ho zpacifikovala. Jinak to bylo často 
se opakující dohadování s opilými, které jsme 
nemohli do objektu pouštět. Téměř každou 
noc jsem musel volat lékařskou pohotovost. 
Na noční službě jsem měl na starost celkem 
asi sto lidí. Bylo to pestré společenství lidí. Byli 
tam alkoholici, gambleři, lidé se zajímavými 
osudy, ale i lidé vzdělaní, ze spořádaných 
rodin. Pokud jsem k nim přistupoval s úctou, 
dali se pozvat také na biblické hodiny.
Našel někdo z nich cestu k Bohu?

Někteří mladí ano, ale v církvi, až na 
výjimky, dlouho nevydrželi a časem se vraceli 
k minulému životu. Dobrý vliv biblického 
vyučování jsem často viděl u těch, kteří byli 
před smrtí a modlili se. Pán Bůh je měnil, volali 
k Němu. Byl jsem Pánu Bohu vděčný, že jsem 
jim mohl povídat o Boží lásce ke každému 
člověku a o Jeho odpuštění.
Květo, a jaká byla vaše profese?

Jsem vyučená elektromechanička, pracovala 
jsem v Ostravě ve výzkumáku. Po mateřské 
dovolené pak jako tranzitérka v Biocelu 
v Paskově. Potom nás převzaly České dráhy 
v Kunčicích. Bylo to pak občas nepříjemné, 
hlavně v pozdějším věku, náročné noční 
služby. Teď jsme oba spokojení v důchodě.
Na webu našeho sboru je k dispozici jeho 
přehledná historie od roku 1924. Můžete 
prosím říci, zda bylo nějaké těžké období 
a kdy jím sbor procházel?

Těžké období nastalo, když jsme přišli 
o místo k setkávání, evangelickou faru, která 

byla zařazena do demoličního programu 
v souvislosti s postupující panelovou 
výstavbou kolem kostela. Mnoho rodinných 
domků v této lokalitě bylo tehdy zbořeno 
a jejich obyvatelé (většinou starší lidé) násilně 
nastěhováni do paneláků, kde si nezvykli 
a rychle umírali. Staré stromy se zřejmě nemají 
přesazovat. Evangelický sbor dostal jako 
náhradu dva rodinné domky, v jednom jsme 
se zpočátku scházeli. V roce 1983 začala jejich 
přestavba, na které jsme se též brigádnicky 
podíleli. Shromáždění pak pokračovala 
u Křesťanských sborů v podloubí v Místku 
v jedné místnosti, besídka probíhala v předsíni. 
Bylo to náročné. Jiné těžké období sbor 
zažíval v souvislosti s letničním působením 
v padesátých letech, které přineslo do našeho 
společenství zneklidnění, napětí a rozvířenou 
atmosféru.
A naopak pěkné období? 

Rád vzpomínám na konec 80. let, kdy 
k nám často jezdíval sloužit bratr Ciesar 
z Těšínska, který vždy vzal někoho s sebou, 
a slyšeli jsme mnohá povzbuzující svědectví. 
V devadesátých letech se pak v mnohém 
rozvinula práce mezi mladými – podporovali 
jsme hnutí Studenti pro Krista. S mládeží u nás 
pomáhal Američan Ken Pitcher, pořádaly se 
anglické kempy.  Začal fungovat mládežnický 
Kairos a Lavina, jako skupinka dorostu. Rád 
vzpomínám na službu baptistického kazatele 
z Ostravy, bratra Stehlíka, který k nám jezdil 
jednou měsíčně na biblickou hodinu. Chodili 
k nám tehdy manželé Savelákovi z baptistické 
církve, která v našem městě nepůsobí.  
Když u nás sloužil vikář a později kazatel 
Jaroslav Preisler, stali jsme se samostatnou 
stanicí a poté samostatným sborem Církve 
bratrské. Je toho hodně, co jsme pěkného 
prožívali, to se nedá říci několika slovy. Za 
zázrak považuji, že ve městě začala fungovat 
lepší spolupráce církví. Změna režimu v roce 
1989 je také veliký Boží dar a zázrak, který 
nám dává veliké možnosti k rozmnožení těch 
darů, které nám Pán Bůh svěřil.
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Nedělní shromáždění  neděle od 10:00

DOROST  
pátek od 16:30 
Informace: Marek Moškoř

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

BIBLICKÁ A MODLITEBNÍ 
SKUPINKA 
každou středu v 17:30
Probíráme příběh praotce Jákoba a chýlíme 
se ke konci. Před námi jsou závěrečné 
příběhy, ve kterých bude vystupovat i Josef. 

maminky s dětmi  
čtvrtek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

SKUPINKY
Modlitební chvíle před bohoslužbami:
v 9:45, pokud to jde, v místnosti besídek
Skupinka žen 
Informace: Daniela Čuboková
Skupinka mužů 
Informace: Samuel Fürst
Skupinka „mládež“ 
Informace: Jarek Hejtmánek

SESE (setkání sester)
středa 4. 3. od 16:30 
Informace: Katka Totevová

5. 4. káže Petr Kučera | vede: Dalibor Kubátka | s Večeří Páně – Velikonoce

12. 4. káže Matůš Kušmír | vede: Samuel Furst | výjimečně bez Večeře Páně

19. 4. káže Petr Kučera | vede: Jiří Siuda

26. 4. káže Petr Kučera | vede: Petr Plic

3. 5. káže Josef Sliž (kazatel v Českém Těíšně a senior Těšínského seniorátu Církve 
bratrské. Paří k výrazným postavám církve i regionu.) | vede: Miroslav Siuda

pravidelná setkání

další akce

program

Deskovky u Stýskalů
Poslední sobotu v březnu (25. 4.) od 16:00 
do 20:00 jsou právě pro Tebe otevřeny dveře 
u  Marcela a Pavly Stýskalových. Klidně si 
můžeš donést i svou  oblíbenou deskovku.

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

Březen byl postním měsícem, kterým 
jsme prošli, den za dnem, k  velikonočnímu 
završení – Velký Pátek, Bílá sobota a neděle 
Vzkříšení. Liturgika nazývá tyto tři dny 
triduum. Nevím, jak jste se rozhodli trávit 
postní období, ale pro mě bylo letos zajímavé 
tím, že jsem si toho schválně moc neodepřel. 
(Kávu jsem pil s  chutí) Spíše jsem si přidal 
některé nové návyky, které jsem před tím 
moc nedělal. Tím celý půst proběhl nově, 
požehnaně, s novými poznáními. 

Na začátku měsíce proběhla porada 
besídkářů. Jsem velmi vděčný za tým 
besídky. Z  celého zápisu mě velmi zaujala 
jedna věta, zapsaná v cílech besídky: „Nějak 
to zvládnout.“ Už tato věta nás může vést 
k modlitbám a vděčnosti za naše učitele. 

V  březnu jsme dostali definitivní 
kolaudační rozhodnutí, takže máme „černé 
na bílém“ povoleno, že se můžeme scházet 
v  naší modlitebně. Celé papírování za nás 
obětavě vyřizovala Monika Adámková, 
včetně vložení složky do mé schránky.  

14. března proběhlo tradiční Jarovolání, 
tentokrát za zimního počasí. Akce se účastnil 
mimo jiné i Karel Vrána, se kterým jsme se 
mohli sejít i následnou neděli. 

Byli jsme zaregistrováni na skvělou akci, 
Noc kostelů. Na webu www.nockostelu.cz 
si můžete přečíst o naší modlitebně. 

V  březnu se také uskutečnila dlouho 
plánovaná akce:  návštěva v  Hranicích. Ve 
sboru Církve bratrské organizují skvělou 

sociální práci mezi bezdomovci, opuštěnými 
lidmi a osamělými matkami. Exkurze se 
účastnil  kazatel a Majka s Markétou. Koho 
to zajímá více, optejte účastníků. 

Velikonoce sic nebyly v  březnu, ale díky 
tomu, že se nacházely na začátku dubna, 
s březnem poněkud splynuly. Byl jsem rád, že 
jsme se sešli v hojném počtu na Velký Pátek 
při bohoslužbách i v neděli Vzkříšení. Mohli 
se zastavit, popřemýšlet a chválit Boha za 
velkou lásku, která je díky svátečnímu času 
pro nás lépe hmatatelná. 

Na Zelený čtvrtek jsme se sešli v  úzkém 
kroužku a vzpomenuli Poslední večeři, 
čtyřmi kalichy vína připili a přečetli tzv. 
večerní řeči – Janovo evangelium kap. 15-17. 

Překvapila mě účast na Cestě kříže. 
Vypadalo, že bude zima, mokro a bláto. 
Nakonec bylo teplo, ale mokro a bláto. Sešlo 
se nás kolem třiceti, vystoupali jsme s křížem 
na Štandl. Čtení z  Písma vždy předcházel 
jednovětý dramatický výstup. Akce se 
nečekaně vydařila a byla takovou generálkou 
na příští Velikonoce. 

S velikonocemi souvisel koncert pašijních 
písní Slávka Klecandra, který proběhl 28. 
února a těšil se dobré účasti. Slávek u nás 
zůstal až do neděle, kde doprovodil naše 
kancionálové písně svou kytarou. Tu neděli 
nám kázáním posloužil Tomáš Novotný. 
Děkujeme touto cestou Pavlíně Polohové za 
její organizační záštitu. 

Možná jste si všimli některých nových 
tváří v  naší modlitebně. Pokud ne, tak se 
s nimi snažte seznámit.  

Stále doplňujeme vybavení. V šatně přibyly 
lavičky pod věšáky a v kuchyni polička od 

• Sobota 18. 4. v 19:00 – Večer chval kostel sv. Jana Křtitele, Farní ulice
• Pátek – sobota 1.– 2. 5. – Biblická stezka dorostu ve Staříči
• Pátek – neděle ráno 8. –10.  5. – Klášterní víkend pod Travným
• Pátek 29. 5.  – Noc kostelů
• Neděle 7. 6. – Návštěva tajemníka Církve bratrské petra Grulicha 

a hlasování o dalším setrvání kazatele na sboru
• Sborová dovolená 4.–11. července. Informace u Katky Totevové. 

BŘEZEN Z POHLEDU 
KAZATELE



Jak ses dostala do našeho sboru?
Církev bratrskou jsem našla na internetu. 

Tenkrát jsme s dcerami zkusili zajít na 
biblickou. Tam se mi hezky věnovala Danča 
Čuboková a dva roky mě zvala do shromáždění. 
Já dlouho odmítala, tehdy jsme s manželem 
ještě provozovali restauraci a víkendy měli 
plné. Když jsme v roce 2013 dostali výpověď 
z nájmu, přišla jsem poprvé do sboru. 
Jak se u nás cítíš?

Fajn, je to malý sbor, lidé k sobě mají blíž. 
Atmosféra ve SCEAV byla jiná, je to tradiční 
sbor, roli také hrály rodinné klany. Tady je to víc 
neformální. 
Marto, prosím, řekni nám, odkud pocházíš 
a jaká je tvoje rodina?

Vyrůstala jsem v Komorní Lhotce – malebné 
vesničce v podhůří Beskyd. Po svatbě jsme 
bydleli v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde se 
mi však moc nelíbilo. Pak jsme se přestěhovali 
do Frýdku na sídliště Slezská, kde bydlíme už 
13 let. Jsem vdaná a mám dvě dcery.
Co dělá tvůj manžel? Jak jste se seznámili?

Pracuje jako kurýr u přepravní společnosti. Je 
nevěřící. Ovšem společně zde ve sboru jednou 
za čas uklízíme. Zúčastnil se se mnou také 
koncertu Slávka Klecandra, opékání berana 
u Maulerů. A pojedeme spolu na sborovou 
dovolenou. Seznámili jsme se v zaměstnání.

Tvé dcery mnozí ve sboru známe. Řekni nám 
prosím o nich něco víc.

Miriam má 21 let a studuje obor sociální 
patologie a prevence na Slezské univerzitě 
v Opavě. Katce bude 18 let a učí se na střední 
zahradnické škole. Miriam se mnou navštěvuje 
nedělní shromáždění a pomáhá v besídce. 
Katka chodí do sboru SCEAV v Komorní 
Lhotce. Obě jsou tam součástí dorostu 
a mládeže. Jsou tam v podstatě od malička, byly 
v tom sboru konfirmovány.
Z jaké rodiny pocházíš?

Moje rodina mě tak úplně nevedla k Bohu, 
jen jsem jako miminko byla pokřtěná. Tatínek 
je nevěřící, maminka v době mého dětství 
nikam nechodila. Jen babička navštěvovala 
kostel. Asi v osmi letech se mi zalíbilo, když děti 
vystupovaly v kostele SCEAV v Komorní Lhotce, 
kde jsme žili. Od té doby jsem tam chodila do 
besídky a v 13 letech jsem šla ke konfirmaci, 
což znamenalo potvrzení mé víry, a stala jsem 
se plnohodnotnou členkou SCEAV a účastnila 
se dorostu a mládeže. V dospělosti, když 
jsem pracovala v restauraci také o víkendech, 
neměla jsem čas chodit do církve. Do sboru 
jsem chodila jen, když jsem byla na návštěvě 
u rodičů. Rodiče stále bydlí v Komorní Lhotce.
Máš nějaké koníčky, záliby?

Moc ráda čtu a vyšívám – momentálně ubrus.

Jaký je tvůj profesní život?
Vyučila jsem se kuchařkou, později jsem 

udělala maturitu. Brzy po škole jsem byla 
8 let doma s dětmi a poté jsem se neměla 
kam vrátit. Tak jsem jen tak zkusila zajít 
za ředitelkou integrované střední školy 
hotelnictví ve Frenštátě, zda by mě nevzali.  
I přesto, že zrovna nikoho nehledali a neměla 
jsem potřebné vzdělání, mohla jsem nastoupit 
jako mistrová odborného výcviku. Byla to 
Boží vůle. Doplňující pedagogické studium 
a také Pedagogickou fakultu v Ostravě jsem 
pak vystudovala při práci. 

Měli jsme tam skvělý kolektiv, paní ředitelka 
byla také fajn. Když jsme se přestěhovali do 
Frýdku a já opět hledala práci, dala mi hezké 
doporučení a já mohla nastoupit na učiliště 
„skleník“ (Střední škola gastronomie a služeb 
ve Frýdku.) jako mistrová odborného výcviku 
opět v oboru Kuchař.
Bavilo tě učení dětí v pubertálním věku?

Učit obor kuchař mě moc bavilo, stejně jako 
práce s dětmi. Samozřejmě to bylo někdy 
náročné. Ale jednala jsem s nimi na rovinu.
Nedávno jsi změnila práci. Co tě vedlo 
k odchodu ze školství?

Asi jsem vyhořela. Odrazoval mě nezájem 
dětí. Měla jsem pocit, že je už neumím 
pro kuchařinu nadchnout, nebavilo je to.  
U závěrečných zkoušek mi přišlo, jako by 
tam byli tři roky zbytečně. Bohužel 90% 
dětí skončilo po škole na Úřadu práce. Také 
ve škole nebyly moc dobré vztahy mezi 
samotnými zaměstnanci a vedení podporovalo 
prostředí pomluv a intrik. Tak jsem zhruba tři 
roky hledala jinou práci.
Nyní pracuješ v Armádě spásy v Ostravě...

Ano, pracuji tam jako vedoucí kuchyně. 
A zase to, jak jsem se tam dostala, bylo Boží 
vedení. Nikoho tam nehledali, jen jsem 
dostala možnost připomínkovat jídelníček 
a navrhnout jeho pravidla. Ředitel AS mi pak 
zadal, abych provedla audit kuchyně. Poté 
jsem dostala nabídku pracovního místa.

Jsi v Armádě spásy spokojená?
Ano, velmi.

Pro koho v kuchyni vlastně vaříte?
Pro klienty našeho domova a zaměstnance, 

také pro jednotlivá komunitní centra Armády 
spásy v Ostravě a Havířově. Jsou to azylové 
domy.
Je to změna oproti školství?

Je příjemné, že jsou zde věřící kolegové 
a také jiné hodnoty. Není tu nevraživost, 
cítím jinou atmosféru než ve škole. Když 
slyším příběhy našich klientů, jsem vděčná 
za rodinu, zdraví, víru, Pána Boha. I ve škole 
jsem učila děti s těžkými osudy – zneužívané, 
bez rodičů, schizofreniky. Jeden chlapec se 
pokusil o sebevraždu. Když jsem odtamtud 
odcházela, některé děti se se mnou těžce 
loučily. V Armádě spásy vidím důsledky, jsou 
zde dospělí lidé, kteří jsou v životě dál, zatímco 
ve škole to byly děti na počátku dospělosti.
Jsi v přímém kontaktu s klienty?

Ne každodenně, občas některého z nich 
potkám na chodbě. A také v rámci pátečních 
„Dobrých zpráv“. To je něco jako slovíčko pro 
děti, avšak určeno asi 40 bezdomovcům. Pár 
takových dobrých zpráv jsem si také pro ně 
připravila.
Líbí se mi, že ses brzy zapojila do práce 
besídky, stejně jako Miriam. Proč?

Já pracuji ve velké besídce, protože jsem 
ráda s dětmi. Mám dar umět předat informace 
a ráda bych těm našim dětem předávala 
poselství o Boží lásce. I když to někdy není 
vůbec jednoduché. Uvědomuji si, kolik 
nástrah světa na děti čeká a jak je těžké je 
něčím zaujmout. Miriam pomáhá v malé 
besídce. To byl vždycky její sen. Ve SCEAV  
v Komorní Lhotce se k tomu bohužel 
nedostala. Chodím také na skupinku žen.  
A momentálně jsem spokojená.

Tak přeji spokojenost i nadále a Boží 
požehnání. Děkujeme za rozhovor.

pana truhláře Holinky. Ve výrobě i ve vývoji 
jsou další truhlářské výrobky. Mirek Siuda 
s Petrem Plicem nainstalovali světlomet, který 
umožní lépe vidět tvář kázajícího. 

Na konci března, 29. 3., byla uspořádána 
skvělá akce – nedožité čtvrté narozeniny 
Fusionu. Účastnilo se jí hodně fusioňáků, 
byl slavnostně rozkrájen a sněden skvělý dort 
se čtyřmi svíčkami, zazpívaly se staré dobré 
songy. Společenství bylo výborné. Díky všem 
organizátorům. 

Během března jsme začali s cyklem kázání 
na téma Apoštolské vyznání víry. Vypadá to, 

že cyklus bude celkem dlouhý, přerušovaný 
kázáními hostů. Bylo by skvělé, kdyby si 
každý člen sboru udělal čas a popřemýšlel, 
čemu vlastně věří. Jednotlivé výroky vyznání 
nám mohou dát strukturu našemu rozjímání 
a inspiraci k  rozhovorům. Vyznání víry 
pravděpodobně vzešlo z křestních otázek 
v církvi prvních staletí. 

Prvního dubna zemřel bratr Milan Poloha, 
jeden z  pozoruhodných starších členů našeho 
sboru. Pohřeb se konal v havířovské modlitebně 
za velké účasti rodiny z východního Slovenska. 

– Petr Kučera

Rozhovor s MARTOU HOREČKOVOU
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31. 5. káže:  Jiří Valeš | moderace: Mirek Siuda 

7. 6. káže:  Petr Grulich | moderace: Petr Kučera

14. 6. káže:  Petr Kučera | moderace: Petr Mauler (ráno v 9:00 křest u řeky)

21. 6. káže:  Petr Vítek | moderace: Samuel Fürst

28. 6. káže:  Tomáš Novotný | moderace:  Jiří Siuda

3. 7. káže: Josef Vítek | moderace: Dalibor Kubátka

úterý 16:00 Lavina – středisko volného času Klíč, Pionýrů 764, Místek

středa 17:30 Biblická a modlitební skupinka

čtvrtek 9:00 Setkávání maminek s dětmi

pátek 16:30 Dorost

neděle 9:45 Modlitební chvíle před bohoslužbami (v místnosti besídek)

4.  – 11. 7. SO–SO Sborová dovolená – Rychlebské hory, Černá voda, chata Maté.  
Ještě je nějaké místo volné! Info: Katka Totevová

17. – 19. 8. PÁ–NE Pánská jízda – na kolech Jižní Moravou, info: Dalibor Kubátka

27. 7. – 1. 8. PO–SO Pobyt dorostu – Velké Karlovice, info: Marek Moškoř

8. – 19. 8. NE–ST Tábor Laviny – info: Petr Vítek

pravidelná setkání

prázdninové akce

další akce

nedělní shromáždění, neděle od 10:00

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

• Sobota 30. 5.  – 9:00, putování s dětmi za pokladem
• Středa 3. 6.  – 16:30, SESE (setkání sester)
• Neděle 7. 6. – Budou dětské bohoslužby, kázat pro dospělé i děti bude Petr Grulich.  

Po nich bude následovat krátká, ale velmi důležitá členská schůze s jediným tématem – 
hlasování o dalším setrvání kazatele na sboru.  
Schůzi povede tajemník Rady Církve bratrské Petr Grulich.

• Neděle 14. 6. – Křest Terky Hermanové na klasickém místě v řece Morávce.  
Sraz bude v 9:00 na klasickém místě ve Starém městě u bývalého dožinkového areálu.

• 22. 6.–2. 7. – Kazatel je na dovolené.
• Sobota 27. 6. – Rodinná akce v režii Pavly a Marcela Stýskalových. 

Milí hosté Noci kostelů,

vítáme vás v naší modlitebně s přáním, aby se vám mezi námi i v naší budově líbilo. Máte 
v rukou měsíčník Rozbřesk, který vychází skoro každý měsíc. V něm najdete běžné měsíční 
informace o našem společenství, o tom co bylo a co bude. 

Abyste se aspoň trochu dozvěděli něco o nás, píši několik řádek na seznámení. Budeme 
rovněž rádi, když mezi nás opět přijdete a budete s námi hledat a nalézat víru v Krista, který 
o sobě mimo jiné řekl: „Kdo vidí mě, vidí Otce v nebesích“.

 
Církev bratrská působí ve Frýdku–Místku od roku 1926, kdy se do našeho kraje přistěhoval 

nadšený křesťan František Jakl, kolem něhož se začal scházet kroužek lidí hledajících 
a nalézajících křesťanskou víru. Od té doby společenství prošlo mnohými proměnami. Tou 
poslední bylo nastěhování našich aktivit do prostor bývalého Výměníku, což se stalo před 
rokem. Jsme za tyto prostory velmi vděční a stále je postupně zařizujeme. Máme sny o tom, 
co všechno tu budeme podnikat.   

Jádrem života společenství jsou nedělní setkání – bohoslužby, na kterých zpíváme Bohu 
i sobě písně za pestrého doprovodu, kytar, varhan, klavíru, bicích... Nasloucháme kázání 
a životním zkušenostem s vírou, někdy i nevírou. Kromě nedělí se scházíme i v týdnu na 
setkání dětí, dorůstající mládeže, rodin, maminek či tatínků. 

Věnujeme se aktivitám pro město i pro svět. Pořádáme a podporujeme setkávání 
dřevárenského oddílu Lavina, jezdíme do dětského domova, jsme aktivní ve vztahu k východu 
– pomáháme na Ukrajině konkrétním lidem, nejen finančně, ale také osobními návštěvami. 

Před několika lety jsme si vytknuli poslání být, obrazně řečeno, „Solí a světlem tomuto 
městu“. Projevem této snahy je i naše účast v jedinečném projektu Noc Kostelů. Tento 
projekt mimo jiné hezky napovídá, že křesťané z různých církví, táhnou za jeden provaz. 
Naše společenství patří do pestré komunity sborů (farností) Církve bratrské, která je jednou 
z evangelických církví v Čechách. Svým důrazem na neformální osobní víru a život podle 
Písma se hlásí k tzv. probuzeneckému proudu. Svým názvem se hlásí k dědictví Jednoty 
bratrské a odkazu Jana Amose Komenského. 

Více o nás najdete na webu www.cbfm.cz
Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se na další setkání. 

Petr Kučera – kazatel

Nahrávky kázání z nedělních bohoslužeb najdete k poslechu na: www.mixcloud.com/cbfm



Hezkou rodinnou akcí byl dubnový výlet na 
Palkovické Hůrky se zastavením na rozhledně 
Kabátnice. Byl krásný den. Účastníků bylo 
zhruba deset a zhruba stejný počet dětí. Super! 
Další akce bude na konci června. 

Staršovstvo na svých schůzích především 
řešilo Noc kostelů a setkalo se před křtem 
s Terkou Hermanovou. 

S Mirkem Siudou jsme se zúčastnili jako 
delegáti Konference Církve bratrské. Asi 
největším dojmem konference byla vlna kritiky 
na vedení církve. Současná Rada církve stojí 
v čele v jednom z nejsložitějších situací za 
posledních padesát let. Církev je názorově 
rozrůzněná, individualismus roste, přešlo se 

na samofinancování sborů. Zde se skutečně 
hodí konstatovat, že kdo nic nedělá, nic 
nepokazí. Rada dělala a něco se jí i nepodařilo. 
Na konferenci jsme schválili ordinaci kazatele 
Matůše Kušmíra z Opavy a volitelnost na sbory 
pro Jiřího Valeše z Frýdlantu. Z čehož plyne 
blížící se konec mé administrace ve Frýdlantu.

– Petr Kučera

Pozvání ke službě: 

Komu by Pán Bůh položil na srdce pomoc 
nebo přímo vedení připravovaných akcí, nechť 
se hlásí u kazatele. Děkuji těm, kdo se již 
přihlásili. O jaké akce jde? 

 + Legoprojekt: 16.11. – 21. 11. 2015
 +Kurzy Alfa: zatím v plánech

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)

V květnu z dobrých důvodů Rozbřesk 
nevyšel, tak je tu souhrn akcí za oba 
měsíce. Začátek dubna byl ještě ve znamení 
Velikonoc, ale o nich jsem podrobně psal 
v minulém čísle.

Neděle. Druhou neděli v dubnu byl u nás na 
návštěvě vikář (nyní kazatel) Matůš Kušmír 
z Opavy. Přijel také s hudební skupinkou 
a dalšími hosty. Jeden z nich se s námi 
rozdělil o kus svého života. První neděli 
v květnu kázal další skvělý host, Josef Sliž 
z Českého Těšína, jehož slovo o Duchu 
svatém a potřebě větrání v našich duších 
bylo užitečné. 

Zbývající neděle jsme pokračovali ve 
výkladech Apoštolského vyznání víry 
(CREDO), díky kterým jsme si zopakovali 
Vánoce, včetně vánočních písní („jenž se 
počal z Ducha svatého, narodil se z Marie 
Panny“); připomněli také Velikonoce 
(„trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, 
umřel, třetího dne vstal z mrtvých“);  
a dokonce jsme byli na návštěvě v pekle, 
místě bodu obratu Ježíšovy cesty („vstoupil 
do peklel“). Také jsem se snad už konečně 
naučil říkat „společenství svatých“, namísto 
archaického „obcování svatých“ .

Předposlední neděli v květnu jsme 
mezi námi uvítali milé hosty ze sboru 
v Prostějově, jejichž kazatel, Pavel Lukáš, 
nám kázal, společně jsme poobědvali 
a vyměnili si navzájem zkušenosti z života 
společenství. Potom jsme ukázali krásy 
Frýdku-Místku – dolní a horní náměstí, věž 
svatého Jana Křtitele a soutok Ostravice 
a Morávky. Mezi hosty byl dokonce jeden 
absolvent horničátu, což bylo velmi milé. 

První víkend v květnu jsme se mnozí z nás 
zapojili do organizace orientačního závodu 

dorostu Biblická stezka, za což vám děkuji. 
Závod dopadl dobře, nikdo nezmizel ve 
staříčských lesích, guláš od Marty chutnal, 
zážitek z rozbíjení tříset vajíček se nám vryl 
do paměti. Sešlo se nás asi sto účastníků 
a organizátorů. Naše frýdecká hlídka byla 
sice poslední, ale byl to její první závod, takže 
příští rok to bude už jen lepší. Skvělé video 
z akce najdete nejsnadněji za facebookovém 
profilu sboru. 

Kazatel odjel na čtyři dny na Ukrajinu 
předat druhou část finanční pomoci 
postiženým křesťanům na východě 
Ukrajiny. Reportáž z cesty najdete na blogu:  
zababik.blogspot.cz Kvůli této akci se 
nakonec nekonal klášterní víkend. 

V modlitebně přibylo další zařízení, stojan 
na pozvánky. V zatěžkávací zkoušce však 
neprošel – průvan ze dveří stále odnášel 
letáky a pozvánky. Rovněž na konci dubna 
byla umyta okna a vyprány záclony. Všem, 
kdo se přičinili moc děkuji!

V dubnu i v květnu proběhly tradiční 
Večery chval – během letního období 
probíhají v kostele sv. Jana Křtitele.  
Květnový byl svatodušní, nejdříve s tradiční 
vaječinou, potom už v duchu chval. Po 
večeru jsme se mohli účastnit i svatodušní 
vigílie v římskokatolickém ritu s tradičním 
lucernáriem – zapalováním osobních svíček 
na znamení daru Ducha svatého.  

Na facebooku našeho sboru se objevila 
skvělá série fotografií a momentek 
z bohoslužeb z 26. 4. 2015 s nadpisem 
„Takhle nějak to u nás v neděle vypadá.“ 
Díky Lucce Chvostkové!

OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM A KVĚTNEM

Markéta: Na dlouhé a klikaté cestě
Ráda bych se podělila o 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 2012 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, 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.
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