
únor

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016

Nedělní shromáždění  neděle od 10:00

Dorost  
pátek 16:30 
Informace: Marek Moškoř

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

Setkávání rodinek  
pátek 10:00  
Informace: Hanka Dvorská

Skupinky
Modlitební a biblická skupinka: každou středu v 18:00
Neumírající Buňka: v neděli 17:00 informace u Jarka Hejtmánka
Skupinka sester:  informace u Daniely Čubokové
Modlitební chvíle před bohoslužbami: Pokud to jde v 9:45 v místnosti besídek

7. 2. káže: Petr Kučera | vede: Jiří Siuda

14. 2. káže: Petr Kučera | vede: Marek Moškoř | Večeře Páně

21. 2. káže: Petr Mauler | vede: Ota Fiala

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

6. 3. káže: Petr Kučera | vede: Petr Mauler

pravidelná setkání

kazatel

další akce

celocírkevní akce

program

Petr Kučera, tel.: 737 749 277 – CB síť T-mobile / email: zababuv@gmail.com
                  774 925 452 – KAM síť T-mobile
        

• Od 1. 2. do 7. 2. (bez úterý) Ekumenický týden modliteb 

• Neděle 7.  2. Výroční členská schůze a volba starších 

• Sobota 28. 2.  v 18:00 Cestovatelské okénko – Austrálie – manželé Valíčkovi

• Konference Cesty obnovy: sobota 20. 2. 2016

• Přihořívá: 12. 3. 2016 – 13. 3. 2016  – Konference pro všechny generace. 

Téma: Bezpečné místo. „Žijeme v jedné z nejklidnějších zemí světa a přesto nás tak často 

obchází strach.“

Hesla pro služby na rok 2016

Tradice losování biblických veršů je 
mnohými moudrými lidmi důvodně 
zpochybňovaná. 

Otazníky jsou opravdu na místě. Vždyť verše 
jsou vytržené z kontextu, občas nešťastně 
vybrané, někdy budící otazníky, tu i úsměv 
na tváři. Nevíme, jak k nim přistupovat 
– proroctví od Boha? Zaklínadlo? Poučení? 
Osud? Povzbuzení? 

Snad bych se odvážil říci, že „heslo“ je 
veršem, který nás může vyprovokovat 
k zamyšlení a pohledu na svůj život 
z nečekaného úhlu.  Asi větší význam bych 
jim střízlivě nedával. 

Proto jsem se letos rozhodl všechny verše 
drobně okomentovat. Říci, jak mi zasvítily na 
tu či onu oblast sborového života.   

MLADŠÍ BESÍDKA
A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí 
a pije a okusí při veškerém svém pachtění 
dobrých věcí, je dar Boží.
– Kazatel 3:13  
Tento verš mě u malé besídky upřímně 
rozesmál. Asi děti povzbuzuje u užívání 
si života, dodržování pitného režimu 
a k nezadržování k chuti k jídlu na besídkách. 
Sám vzpomínám na tetičku Elis v besídce, 
která, pokud jsme poslouchali, rozdávala 

bonbónky. Po pachtění se v besídce přišla 
radost. Ach dětský věk. 

STARŠÍ BESÍDKA
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. 
Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně 
svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
– Žalmy 37:7  
Zřejmě vedoucí vděčně přijmou veršík. 
Ano, děti by se měly na besídce ztišit před 
učiteli, ale především uvnitř sama sebe 
před Hospodinem. Ono ztišení je něco, co se 
musíme učit už, ba právě, v dětství. 

DOROST
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, 
jeho milosrdenství je věčné.
 – 1. Paralipomenon 16:34  
Dorost by měl zpívat a chválit Hospodina. 
A pokud to bude dělat ze srdce, bude ještě lépe. 

LAVINA
Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy 
nejsem zahanben!
– Žalmy 71:1  
Lavina funguje skvěle. Děti tam rády chodí, 
ale jen málo, snad doslova pár jednotlivců má 
zájem o Boží cesty. Je nám to líto. Ptáme se 
proč? Nezbývá než utíkat se k Hospodinu. 

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

Verš nadmíru příhodný pro společenství Kristovy církve. Jednota bratrská, náš vzor, byla 
nazývána „tiší v zemi“, ale měla velký vliv.



STARŠÍ
Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, 
je-li v tvé moci je prokázat.
– Přísloví 3:27  
Verš velmi zajímavý pro staršovstvo. Řeší zcela 
konkrétní sociální situaci. Udává směr kudy se 
ubírat? Kdo ví, ale třeba si na něj při nějakém 
rozhodování vzpomeneme. 

MUŽI A TATÍNCI
Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí 
pro bázeň před Hospodinem po všechny dny.
– Přísloví 23:17  
Výzva mužům, nechť horlí pro Hospodina, 
je velmi případná. Právě muži mají být těmi 
předními horliči pro Hospodina zástupů. 

SESE
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný 
hrad, mnou nikdy nic neotřese. 

– Žalmy 62:3
Víra v Boha, i když jde o pouhou víru, dává 
životu pevnost, která odolá i všelijakým životním 
zemětřesením. 

NEJEN MAMINKY
(PRO ROZLIŠENÍ VEDE HANKA)
Ty, když se zavážeš Bohu slibem, splň jej 
bez meškání, neboť v hlupácích nemá Bůh 
zalíbení. Co slíbíš, to splň!
– Kazatel 5:3  
Inu i maminky a rodiče malých dětí mají plnit 
sliby. Rodiče jsou v pokušení dávat dětem i Bohu 
sliby. Že by varování? 

SKUPINKA KOLEM 
BOŽÍHO SLOVA
(PRO ROZLIŠENÍ - VEDE DANIELA)
Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, 
nebudu mít nedostatek.
– Žalmy 23:1
Těžko by se hledal hezčí verš pro pastýřskou 
skupinku kolem Božího slova!

BUŇKA
Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, 
ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
– Lukáš 9:25  
Veršík pro skupinku mladých mužů, majících 
před sebou celý život, odhaluje jedno 
z nejhlubších tajemství života. 

MODLITEBNÍ A BIBLICKÁ
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji 
rozumnost nespoléhej.
– Přísloví 3:5
Příznačný verš pro setkávání se nad Písmem. 
Právě přemýšlení na Boží slovem má vést 
k nespoléhání se na vlastní rozum, ale k hledání 
Božích cest. 

CHVÁLY VE SBORU 
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem 
těch, kteří se k němu utíkají.
– Přísloví 30:5  
Právě blok chval je časem, kdy se mnohá 
duše jakoby utíká pod štít Hospodinův. 
Kéž slyší protříbený Boží hlas. 

DĚTSKÁ MISIE
Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, 
ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.
– Přísloví 28:13 
A jsme u verše, který vypadá jako omyl, jako zcela 
nevhodný verš pro službu dětem. Dochází tam 
k nějakému hříchu? Inu opakuji, že je to 
verš, který nakonec může sloužit jako možná 
nečekaný úhel pohledu na službu. Možná 
ukazuje na to, že i děti skrývají hříchy a potřebují 
odpuštění od Boha. 

Pozvání ke službě:  
Komu by Pán Bůh položil na srdce pomoc 
nebo přímo vedení některé ze služeb níže, 
nechť se hlásí u kazatele.  

 +Organizace slovíčka pro děti
 + Péče o nástěnky 
 + Legoprojekt: opět se bude rozhodovat
 +Kurzy Alfa: zatím v plánech

O nových Zásadách CB
Z výše uvedených poznámek je vidět, že 

legislativní smršť (nová ústava a řád CB) se 
završuje vydáním nových Zásad. Mnozí z Vás si 
jistě pamatujete útlou knížečku Zásady Církve 
bratrské z roku 1977. Nové zásady reagují na 
novou dobu, jsou o něco málo kratší, formulované 
do stodevadesátidevíti odstavců. Definují se 
v nich základní myšlenky probuzenecké teologie 
i základní etické principy. Na dokumentu se 
ještě  bude pracovat a snad na letošní konferenci 
bude i schválen.

Dovoluji si citovat z doslovu Pavla Černého, 
který byl hlavním motorem proměny starých 
zásad v nové:  „Na základě usnesení Společné 
konference Církve bratrské v roce 2013 vznikla 
Komise pro aktualizaci Zásad a Vyznání víry 
CB. Tato Komise pracovala ve složení Ján 
Henžel, Pavel Černý, Bronislav Matulík, Pavel 
Hošek, David Beňa, Jan Asszonyi, Rostislav 
Staněk, Daniel Pastirčák a Karel Taschner. 
Na dálku spolupracoval Rostislav Betina. 
Setkávali jsme se v Brně a využívali nevšední 
pohostinnosti sboru na Kounicově ulici. 
Komise provedla aktualizaci Vyznání víry CB 
a připojila výkladový komentář k tomuto 

vyznání. Zásady CB byly vypracovány nově, 
i když mnohé z dřívějších Zásad, stanovisek 
Rady a Studijního odboru bylo použito. 
Snažili jsme se zachovat širší věroučné řečiště 
Církve bratrské, ale zároveň v návaznosti na 
135 let života této části Kristovy církve jsme 
neopomenuli tradici otců, která se, stejně 
jako dnes, rozvíjela v rozhovoru s dědictvím 
české reformace, reformační teologií, 
probuzeneckým hnutím a evangelikálními 
důrazy. Zásady také zahrnují etické principy. 

Předkládáme Církvi bratrské toto pracovní 
znění Vyznání víry s komentářem i Zásad 
CB ke společnému rozhovoru ve vědomí, že 
dokonalost nám je, i přes naši snahu, vzdálena. 
Pracovali jsme poctivě, zabývali jsme se 
Božím slovem, které je nejvyšším pravidlem 
naší víry a života. Nad některými kapitolami 
předloženého dokumentu jsme vedli otevřený, 
delší a náročný rozhovor. Pracovali jsme 
a sdíleli své pochopení Písma svatého 
a misijního poslání dnešní církve ve vzájemné 
úctě a lásce. Komise se na konec sjednotila na 
předloženém znění ve vědomí, že je možné 
tento text použít pro další práci, ale také pro 
vyučování v církvi.“

Silvestrovskou noc někteří z nás strávili 
družně v modlitebně. Samotný přelom roku 
několik z nás prožilo na parkovišti kousek 
za Výměníkem při pomoci neznámému 
nešťastníkovi nastartovat jeho auto. Odbíjela 
půlnoc, zrovna když jsme zapojovali startovací 
kabely. Je hezké začínat rok dobrým skutkem. 

Ve Frýdku proběhlo setkání kazatelů 
seniorátu. Hostem mezi námi byl Josef Sliž 
z Horní Suché. Diskutovali jsme mimo jiné  
o novém dokumentu Církve bratrské – Zásady. 
Vyjádřili jsme společné stanovisko, aby se 
dokument nestal závazným, ve smyslu od 
členů či vedení církve vymahatelným. 

O týden později proběhla kazatelská 
pastorální konference právě na téma Zásad 
CB, kde jsme svůj postoj prezentovali. 
S pokojným a klidným pocitem jsme mohli 

odjet. Dokument bude tzv. základní, ve smyslu 
poselství a  nikoliv závazný ve smyslu lpění 
na slovíčkách. Jste tedy nadále svobodná 
reformovaná církev, jako kdysi na počátku. 
O zásadách více níže. 

Na setkáních nad Biblí otvíráme dalšího 
malého proroka – Zachariáše. Jednu 
z nejzáhadnějších, obrazových knih Písma, 
spolu s Ezechielem a Zjevením. Budeme zase 
bloudit snovými prorockými krajinami a snažit 
se „dnešním jazykem vyjádřit stará tajemství,   
starým textům klást dnešní otázky a hledat 
nevšední odpovědi“. Ve středu v 18:00.  

Na konci ledna v sobotu večer jsme mohli 
zažít první Cestovatelské okénko: Vzpomínka 
na Izrael aneb svatá země viděna mladýma 
očima. Lucka a Jiří Siudovi vyprávěli o své 
návštěvě Izraele. Byl to hezký večer. 

Stalo se v lednu



březen

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016

neděle od 10:00

6. 3. káže: Petr Kučera | vede Mirek Siuda

13. 3. káže: Petr Kučera | vede Ota Fiala | Večeře Páně

20. 3. káže: Stanislav Czudek | vede Ota Fiala | Květná neděle

25. 3. káže: Petr Kučera | vede Petr Kučera | Velký Pátek – státní svátek – v 10:00

27. 3. káže: Petr Kučera | vede Petr Mauler

3. 4. káže: Jarek Pokorný | vede Petr Kučera

10. 4. káže: Jan Lukl | vede Petr Kučera | seminář o misii

další akce

shromáždění

• Sobota 19. 3. – Jarovolání – sraz v 9:15 na nádraží ve Frýdlantě nad Ostravicí

• Sobota 2. 4. – Cestovatelské okénko: Nový Zéland – v 17:00 – manželé Valíčkovi

Únor očima kazatele

Neděle 7. února byla pro naše společenství 
významná zvolením nového staršovstva. 
Za volbu jsme se celý leden modlili. Byla 
příkladně připravena volební komisí.

Hned v prvním kole byli zvoleni bratři 
Tomáš Jurtík, Mirek Siuda, Ota Fiala a Petr 
Mauler. Po slibu starších, který proběhl 
21. 2. 2016, poděkovala Naďa končícím 
i novým starším, což bylo moc milé. Jsem 
velmi vděčný za to, že volba byla jednokolová. 
Dojem je o to jednoznačnější. Staršovstvo je 
z poloviny proměněné. Osobně v této změně 
slyším výzvu od Pána Boha k hledání nových 
cest pro naše společenství.

Začátek  měsíce února byl významný 
Ekumenickým týdnem modliteb. Měl 
jsem tu milost být na všech bohoslužbách. 
Proběhly v družném duchu, často končily 
malým pohoštěním a možností popovídat si.  
Letos byla témata naplánovaná od modliteb 
za nejmenší buňky lidstva – rodiny, po celý 
globální svět – za ekologickou krizi. Mám 
osobní radost, že právě po ekologických 
bohoslužbách, kde jsem vyzýval k modlitbám 

za vodu, začalo období hutnějších srážek. 
Chvála Stvořiteli! Smutnou zprávou je, že 
jsme naposled v ekumeně mohli spatřit  
faráře Pavla Křivohlavého z ČCE, který 
k 15. 3. 2016 končí svou službu ve frýdeckém 
sboru i v ČCE. 

Kazatel zaslal studijnímu odboru CB 
vyhodnocení podzimního studijního volna. 
Můžete si jej rovněž přečíst na webových 
stránkách sboru, na blogu anebo vám jej 
předám osobně.

Na setkáních nad Biblí stále čteme 
proroka Zachariáše. Snažíme se starým 
textům klást dnešní otázky a hledat nevšední 
odpovědi, poté následuje krátká přestávka 
a po ní čas modliteb. 

Na konci února konečně dozrály termíny 
táborů. Lavina pojede do údolí řeky 
Budišovky, což je asi hodina cesty. Termín je 
od 13. 8. do 24. 8. a budeme opět společně 
s třebovským klubem Hraničáři. Tábor 
dorostu se bude konat první týden v srpnu 
+ víkend před či za. Žít budeme na chalupě 
bratra Macha na Senince, nedaleko Starého 
města pod Králickým Sněžníkem.

Proběhlo v pořadí již druhé cestovatelské 
okénko. Povídání Valíčkových bylo velmi 
pěkné, plné krásných snímků, ale i názorné, 
například ochutnávkou syrového lososa. 

Zelený čtvrtek 24. 3. ve 19:00 – tradiční symbolická Poslední večeře – čtyřikrát pozdvihneme 
kalich s vínem, čtyřikrát pojíme nekvašený chléb, čtyřikrát uzobneme ze salátu, čtyřikrát 
budeme číst pašijní příběh, čtyřikrát se budeme modlit, čtyřikrát budeme zpívat. 

Velký pátek 25. 3. v 10:00 – tradiční velkopáteční bohoslužby s Večeří Páně v první části 
nejdůležitějšího křesťanského svátku. Díky státnímu svátku poprvé dopoledne. 

Cesta kříže Velký pátek 25. 3. v 20:00 – tradiční cesta kříže na Štandl, s dramatickými 
a výpravnými prvky (larp), s možností zakusit nést kříž. Na vrcholu se pomodlíme a vděčně 
zazpíváme. Během cesty účinkují Laviňáci. Dobrá akce pro pozvání přátel.

Neděle vzkříšení 27. 3. v 10:00 – druhá část největšího křesťanského svátku, radostná oslava 
vítězství Boží lásky. Budeme slavit Večeři Páně se Vzkříšeným. 

velikonoce

Dorost  
pátek 16:30 
Informace: Marek Moškoř

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

Setkávání rodinek  
pátek 10:00  
Informace: Hanka Dvorská

Skupinky
Modlitební a biblická skupinka: každou středu v 18:00
Neumírající buňka: v neděli 17:00 informace u Jarka Hejtmánka
Skupinka sester: informace u Daniely Čubokové
Setkání sester (SESE): liché úterky 16:30 infomace u Marty Horečkové
Modlitební chvíle před bohoslužbami: pokud to jde v 9:45 v místnosti besídek

pravidelná setkání



Únor se dále vyznačoval houští  celocírkevních 
akcí. Členové našeho sboru se jich účastnili: 

V sobotu 20. 2. odjela skupinka ve složení Sam 
Fürst, Petr Plic, Hana Dvorská a Eva Motyková 
na Konferenci obnovy, velmi doporučovanou 
radou naší církve. Výsledkem má být skupinka, 
hledající cesty k obnově sboru. Kdo byste měl 
zájem se připojit, kontaktujte Sama Fürsta. 

Tutéž sobotu byli vedoucí Laviny, včetně 
kazatele, na vynikajícím semináři Dorostového 
odboru o tom, jak zvládat děti s ADHD 
(porucha pozornosti s hyperaktivitou) a jinými 
poruchami. Na setkání bylo dost času i na 
povídání, herní procházku po Olomouci s mp3 
přehrávačem na uších (vynikající!). Kazatel 
zde prožil svůj „coming out“. Zjistil, že je 
ADHD. 

27. 2. jsme se účastnili konference Co udrží 
dnešní manželství a rodinu?

První část s Janem Sokolem byla vynikající, 
druhá část s psycholožkou Pavlou Cimlerovou 
byla náročnější množstvím nakousnutých 
informací. Úvodní slovo Davida Beni z Písně 
Písní bylo nadčasové. Celkově považuji setkání 
za povedené. 

Během února přišla na sbory zpráva komise 
pro volbu nové Rady Církve bratrské. 
Dovolím si z ní ocitovat: 

„V předkole se volí předseda a tajemník. Na 
funkci předsedy podle stávajícího řádu přišlo 
45 návrhů s jedenácti jmény. Komise oslovila 
pět bratrů se čtyřmi a více nominacemi. 
Kandidaturu přijali Bronislav Matulík a David 
Novák. Na funkci tajemníka podle stávajícího 
řádu přišlo 43 návrhů s jedenácti jmény. Komise 
oslovila všech jedenáct navržených kandidátů. 
Kandidaturu přijal pouze Petr Grulich. 
Požadavek stávajícího Řádu na minimálně dva 
kandidáty se tedy nepodařilo naplnit.“

Církev bude tedy při volbě předsedy po 
létech opět postavena před rozhodnutí. Oba 
kandidáti na předsedu jsou skvělí lidé, ale 
rozdíly v koncepci i stylu jsou zjevné. Broník 
ve mně vyvolává představu síly poklidných vod 
a David bystřinný tok řeky. Pro mě je milejší 
bystřinný tok. Ale modlete se prosím i za tuto 
volbu. 

Kdo by chtěl pomoci nebo přímo 
vést některé ze služeb níže, nechť se 
hlásí u kazatele.

 + Péče o nástěnky
 +Kurzy Alfa 
 + Legoprojekt 
 +Dětský den 
(info: Katka Totevová)

 +Kurzy Alfa

Ze setkání ve Frýdku-Místku 26. 2. 2016
• Z úvodní diskuse vyplynula potřeba stanovit 
si, co dlouhodobě chceme, čím má náš 
sbor být.  • Ustanovení nového staršovstva:  
hospodář: Petr Mauler, místopředseda: 
Miroslav Siuda; zapisovatel: Otomar Fiala 
• Mluvili jsme o nutnosti zapracovat na 
propagaci sboru: banner na budovu, venkovní 
nástěnky, web, styk s médii a propagační 
materiál. • Staršovsvo dojednalo program 
Velikonoc a dalších akcí, zejména návštěvu 

bratra kazatele Jana Lukla s programem 
„O osobní misii a evangelizaci“. • V termínu 
4.–9. 4. proběhne v našem městě Exit Tour. 
Náš sbor se neúčastní, jen poskytneme 
naše prostory pro nocleh týmu. • Ze zájmu 
o seminář Cesta obnovy lze usoudit, že touha 
po nějaké změně je v našem společenství 
přítomna. Účastníky semináře poprosíme, 
ať dají dohromady nějaký výstup – návrhy 
pro náš sbor – a nad tímto materiálem se pak 
s nimi sejdeme.

Profily některých hostů (pohledem kazatele) 
Stanislav Czudek pochází z požehnaného rodu Czudků, Božích služebníků nejen v Církvi 

bratrské. Deset let slouží jako misionář a vedoucí společenství v Karviné, což je kazatelská stanice 
sboru CB Český Těšín. Je otcem čtyř dcer a jednoho syna a šestinásobný dědeček. Je skvělým 
a bodrým člověkem i radostným křesťanem.

Jaroslav Pokorný – patří mezi čerstvé kazatele v Církvi bratrské, má pozoruhodný životní 
příběh. Vystudoval jadernou fyziku, poté katolickou teologickou fakultu a stal se knězem. Na 
základě čtení Písma opustil římskokatolickou církev, oženil se a stal se druhým kazatelem ve 
sboru Český Těšín. Žije nedaleko od nás, v Hnojníku, je otcem tří dcer.  

Jan Lukl – je synem kazatele Jiřího Lukla. (Je rovněž synem sestřenice Libušky Siudové.) Od 
roku 2011 slouží jako pastor misijního sboru Podblanicko, kde koná nesnadnou práci zakládání 
společenství téměř na „zelené louce“. S velkým nasazením se věnuje osobní evangelizaci 
a misii, vedení skupinek a učednictví. Je otcem dvou synů a dvou dcer. Běhá maratónské závody. 
Vzhledem k velikosti vznikajícího sboru pracuje na částečný úvazek jako lesní dělník. 

ze staršovstva

kazatel
Kontakty: tel.: 737 749 277 / 774 925 452 / email: zababuv@gmail.com

celocírkevní akce
• Přihořívá: 12.–13. 3. 2016 Kutná Hora – konference pro všechny generace. Téma: Bezpečné 

místo. „Žijeme v jedné z nejklidnějších zemí světa a přesto nás tak často obchází strach.“
• Konference Na hlubinu: 18.–20. 3. 2016 Opava – se špičkovým a navýsost obdarovaným 

kazatelem Alexanderem Barkocim z Komárna. 
• Děti dneška: 23. 4. 2016 Praha – konference dětského odboru aneb Jak porozumět 

postmoderním dětem. Přednášet bude „vycházející hvězda“ Daniel Fér, pracovník Dětské 
misie a člen Dětského odboru RCB

výhled
• O osobní misii s Janem Luklem 

 sobota 9.4. od 17:00  
+ neděle 10. 4. po společném obědě  

• Noc kostelů 10. 6. 2016
• Dětský den v červnu (datum zatím není upřesněno) 
• Tábor dorostu 1.–5. 8.
• Tábor Laviny 13. 8.– 24. 8.

Náměty k modlitbám: 
 + Zaběhnutí nového staršovstva
 +Otevřenost sboru do světa
 + Za volby nového předsedy 
Rady Církve bratrské

Kazatel Petr Kučera je ve dnech 18.–20. 3. na akci středočeské 
mládeže Houba a v neděli bude kázat v Benátkách nad Jizerou. 



duben

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016

neděle od 10:00

3. 4. káže Jarek Pokorný | vede Petr Kučera

10. 4. káže Jan Lukl | vede Petr Kučera | seminář o misii

17. 4. káže Petr Kučera | vede Tomáš Jurtík | Rút 3. kapitola

24. 4. káže Petr Kučera | vede Petr Mauler | Rút 4. kapitola

1. 5. káže Petr Kučera | vede Mirek Siuda

8. 5. káže Roman Toušek

další akce

shromáždění

• Sobota 30. 4. – Cestovatelské okénko: 

Tasmánie – v 17:00 – manželé Valíčkovi

• Boje o poklad na Šostýně – akce Laviny 

22.–24. 4. (pátek–neděle) 

• Deskohraní 7. 5. (sobota) 15:00-21:00  

• Noc kostelů 10. 6.  (pátek) 

• Dětský den 24. 6. (pátek) 

• Tábor dorostu 1.–5. 8.

• Tábor Laviny 7. 8.–17. 8.

Březen byl nejvýznamnější Velikonocemi. 
Letos poprvé na Velký pátek ráno. 
Termínově velkopáteční bohoslužby sedly 
skvěle. Asi trochu hůře dopadla kázání, 
která jsem o letošních velikonocích nějak 
těžko, doslova smolil. Ale nejdůležitější je 
podstata Velikonoc – tajina Kristovy smrti 
a zmrtvýchvstání. Pokud jsme se jí aspoň 
na chvíli dotkli, tak chvála Duchu svatému.  
Cesta kříže byla pěkná, bylo nás hodně a byla 
jako každý rok příjemná. 

Březen byl významný vážným rozhodnutím 
v Lavině. Od září letošního roku přestane 
fungovat, tedy alespoň s křesťanskými 
vedoucími. Lavina působí v našem sboru již 
18 let, pod vedením Petra Vítka. 

Misijní projekt Laviny vznikl před šesti 
lety, kdy jsme se s dorostenci domluvili, 
že založíme misijní dřevárenský klub. 
Předpokládali jsme, že naši dorostenci 
se časem stanou vedoucími a misijními 
vrstevníky pro děcka. Křesťanští chlapci 
z Laviny nakonec odešli. Jejich místa 
nahradili ochotní mladí kluci, ale nevěřící. 
Ti jsou úměrně věku a nadšení v šermu lepší 
než my starší vedoucí. Z víry jsme laviňákům 
předali vše, co jsme schopni. Jako křesťanští 
vedoucí jsme ale čím dál tím více nuceni dělat 
větší kompromisy, což nechceme. 

Lavina je velmi úspěšný projekt, měla 
vždy plno, byla lákavá, děti maximálně 

motivované a nadšené. Dala domov spoustě 
problematickým klukům z rozbouraných 
sociálních poměrů. Jako vedoucí máme 
s děckama osobní vztahy. 

Je mi moc líto, že projekt končí, ale obávám 
se, že jiná elegantní cesta není. Je mi líto, 
že náš sbor ztratí silné rameno ve světě lidí 
nevěřících. Je mi to líto i osobně, protože 
Lavina pro mě byla kouskem smyslu mého 
života. Je čas hledat i čas ztrácet, čas kameny 
opatrovat i čas kameny odhazovat. 

Během března vznikl  raketovou rychlostí 
projekt Předmanželská setkání, v péči Sama 
a Radky Fürstových. Na předmanželské 
večery naváží na podzim již pro veřejnost 
zcela otevřené večery manželské a případně 
i misijní kurzy Alfa. 

Na staršovstvu řešíme zlepšení propagace 
našeho sboru. Jsem rád, že se tohoto úkolu 
ujal Tomáš Jurtík, kterého baví hledat cesty 
k cílům. Pracujeme na lepším nápise na 
fasádě modlitebny a na nástěnce. Snažíme se 
mapovat možnosti propagace akcí v mediích. 

Během března vznikl rovněž skvělý projekt 
dětského dne. Je kolem něho nadšený 
přípravný tým. 

V Opavě proběhla konference Na hlubinu 
se špičkovým a obdarovaným kazatelem 

Dorost  
pátek 16:30 
Informace: Marek Moškoř

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

Setkávání rodinek  
pátek 10:00  
Informace: Hanka Dvorská

Skupinky
Modlitební a biblická skupinka: každou středu v 18:00 – Prorok Zachariáš
Neumírající buňka: v neděli 17:00 informace u Jarka Hejtmánka
Skupinka sester: informace u Daniely Čubokové
Setkání sester (SESE): liché úterky 16:30 infomace u Marty Horečkové
Modlitební chvíle před bohoslužbami: pokud to jde v 9:45 v místnosti besídek

pravidelná setkání

tel.: 737 749 277 nebo 774 925 452, email: zababuv@gmail.comKazatel Petr Kučera

Ohlédnutí za měsícem březnem

celocírkevní akce
• Děti dneška: 23. 4. 2016 Praha – 

konference dětského odboru aneb 
Jak porozumět postmoderním dětem. 
Přednášet bude „vycházející hvězda“ 
Daniel Fér, pracovník Dětské misie 
a člen Dětského odboru RCB



Alexanderem  Barkocim z Komárna. Co 
vím, tak evangelium znělo v plnosti, lidé byli 
uzdravováni a velmi povzbuzeni. 

V pátek 4. 3. byl skvělý dorost s hostem 
Radomilem Martincem, kamarádem Marka. 
Je ze sboru AC. Mohu říci, že jsem dlouho 
nezažil tak pěkný dorost. Radek dlooooouho 
mluvil a děti přesto poslouchaly jako říční 
mihule. Mluvil o proroku Jonášovi. Nemluvil 
nijak děsně kreativně, jen hezky a vemlouvavě. 

V březnu naše město navštívil Daniel 
Pastirčák v rámci středečního večera 
Moravskoslezké křesťanské akademie. Ve 
svém povídání použil část z výkladu dekalogu 
(desatera), za použití dílu ze seriálu Dekalog 

od polského režiséra Kieslowskeho. Dovolil 
jsem si kvůli tomu zrušit i biblickou skupinku. 
Večer jsem strávil s Danielem a ve společnosti 
pořadatelů z Moravskoslezské křesťanské 
akademie. Mezi organizátory byl i jeden 
bytostný ateista. V rozhovoru ocenil Danielovu 
práci i službu s tím, že je vidět, že atraktivní 
umělecké bohoslužby ve svém sboru Kaplnka 
v Bratislavě nedělá proto, aby nalákal lidi, ale 
proto, že jinak nemůže a to je lákavé nejvíce. 
Moc se mi to líbilo. 

Během března byla provedena obsahová 
aktualizace sborového webu. Změnil jsem 
obrázky, doplnil texty, aktualizoval údaje. 
Prosím proklikejte ho a posílejte připomínky. 

– Petr Kučera

za otevřenost sboru do světa / za akce pořádané i pro veřejnost (povídání z cest, Noc kostelů, 
Dětský den) / za kazatele / za zaběhnutí nového staršovstva / za to, aby naše aktivity 
pomáhaly skládat rozbitý Boží obraz v nás / abychom prožívali moc laskavého 
a duši uzdravujícího společenství / abychom si vzájemně sloužili duchovními dary  
za hezké přijetí všech 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 volby nového předsedy Rady Církve bratrské

náměty k modlitbám

Kdo by chtěl pomoci nebo přímo 
vést některé ze služeb níže, 
nechť se hlásí u kazatele.

 + Péče o nástěnky
 + Legoprojekt 
 +Dětský den 
(info: Katka Totevová)

 +Kurzy Alfa
 +Noc kostelů

• Řešili jsme propagaci našeho společenství 
– nástěnka, web, tištěná media • Mluvili jsme 
o těžkých i povzbudivých životní údobích členů 
sboru a modlili jsme se za ně • Sešli jsme se 
s Gabrielem a byl to skvělý večer • Znovu jsme 
zvažovali kam investovat finanční přebytky 
v době deflace • Pozveme Tomáše Novotného 
k přednášce o Islámu a Pavla Křivohlavého 

ke službě slovem • Sešli jsme se s vedoucími 
Laviny • Podpořili jsme projekt předmanželská 
setkání, v první fázi v interní podobě • Řešili 
jsme nákup ozvučovací techniky, hlavním 
konzultantem zůstává Daniel Smutný •  
Zvažovali jsme nákup kalíšků k večeři Páně, 
postoj většiny je spíše rezervovaný • Výjezdní 
zasedání se bude konat 18. 4. na faře ve Staříči. 

ze staršovstva

Reportáž z letošní cesty kříže

Předmanželská 
setkání 

Pět večerů ve čtrnáctidenním 

intervalu, první večer se 

uskuteční v pátek 8. 4. v 20:00

 ● diskuse v párech

 ● společná večeře

 ● praktická prezentace 

Vedou Sam a Radka Fürstovi 

Podrobnosti na

www.manzelskevecery.cz

seminář o misii
s Janem Luklem
1. seminář sobota 9. 4. od 18:00 
2. seminář neděle 10. 4. po společném obědě 
Jan Lukl – je synem kazatele Jiřího Lukla. (Je 
rovněž synem sestřenice Libušky Siudové.) Od 
roku 2011 slouží jako pastor misijního sboru 
Podblanicko, kde koná nesnadnou práci za-
kládání společenství téměř na „zelené louce“. 
S velkým nasazením se věnuje osobní evange-
lizaci a misii, vedení skupinek a učednictví. Je 
otcem dvou synů a dvou dcer. Běhá maratónské 
závody. Vzhledem k velikosti vznikajícího sboru 
pracuje na částečný úvazek jako lesní dělník. 

Velkopáteční nesení kříže na kopec Štandl za 
městem je již tradiční akcí našeho sboru. Letos 
se nás v osm večer sešlo čtyřicet (!). Putování 
krajinou příběhu posledních hodin Pána Ježíše 
jsme začali u jízdárny pod Štandlem, kde jsme 
symbolicky pojedli chléb na poslední večeři 
a zazpívali píseň. V mírném mrholení jsme 
se pak vypravili do tmy, abychom absolvovali 
několik zastavení, která byla vždy uvozena 
krátkým dramatickým ztvárněním dané 
situace, o které se postarali členové Laviny 
a také naše staršovstvo. To vše bylo doplněno 

čtením z Písma a příležitostně i zpěvem písní. 
Byli jsme postupně svědky zrady, zatčení 
i procesu obsouzení. Kdo chtěl, mohl na chvíli 
nést na kopec dřevěný kříž. Na vrcholku jsme 
pak celé procesí ukončili vztyčením kříže, 
společným zpěvem a modlitbami. 

Dnes již kříž na vrcholku nestojí. Stejně jako 
v minulých letech i tentokrát jej někdo odnesl. 
O úmyslu můžeme pouze spekulovat, ale 
jisté je, že i dnes je Kristova oběť pro mnohé 
kamenem úrazu. Kéž bychom my sami byli 
dobrým svědectvím o tom, že měla smysl.

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

www.mixcloud.com/cbfm



květen

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016neděle od 10:00

  1. 5. káže Petr Kučera | vede Mirek Siuda

  8. 5. káže Roman Toušek | vede Samuel Fürst

15. 5. káže Petr Kučera | vede Petr Kučera | Letnice – seslání Ducha svatého

22. 5. káže Petr Kučera | vede Tomáš Jurtík

29. 5. káže Jakub Vrtaňa | vede Petr Kučera

 5. 6. káže Pavel Křivolavý | vede Ota Fiala

další akce

shromáždění

• Předmanželské večery (6. 5. + 20. 5. + 3. 6.)

• Výjezdové staršovstvo na chatě Čistý (16. 5.)

• Deskohraní 14. 5. (sobota) 15:00–21:00  

• Noc kostelů 10. 6.  (pátek) 

• Dětský den 24. 6. (pátek) 

• Tábor dorostu 1.–5. 8.

• Tábor Laviny 7. 8.–17. 8.

První dubnovou neděli nás bylo při 
bohoslužbách opravdu hodně. Mirek Gřunděl 
napočítal 90! Bylo to shodou okolností, kdy 
přišli různí hosté a někteří členové z ČCE 
s Pavlem Křivohlavým. 

Ve Frýdku začátkem dubna proběhl Exit 
Tour. Náš sbor se jej účastnil jen zcela 
nepřímo. (Jeden z čelních řečníků spal doma 
u kazatele.) Hlavním organizátorem byla 
Apoštolská církev, náplň akce byla v rukou 
Křesťanské akademie mladých. Exit Tour 
je preventivně-misijní projekt. Skládá se 

z úvodního setkání, přednášek na téma 
drog, AIDS, šikany atd. Večer se potom koná 
misijně zaměřená Exit párty. Tým pracoval 
na Střední zemědělské škole, na „Skleníku“ 
a na gymnáziu Petra Bezruče. Navštívil jsem 
závěrečný páteční koncert v Lidovém domě. 
V hlavním varu bylo asi 350 účastníků. 
Během písní vyzval vedoucí skupiny ke 
společné modlitbě přijetí Krista a k přijetí 
Ježíše do svého života. Přihlásilo se více 
než padesát lidí. „Davovka“, můžeme říci. 
Ale proč ne, říkám si. Hlavně, že je Kristus 
zvěstován. Jedna z mála  holek, která chodí na 
Lavinu byla právě zde oslovena evangeliem.  
(Pozoruhodné, že většina kontaktovaných 
nedala správná telefonní čísla.) 

V dubnu rozjeli Sam s Radkou a spolu 
s dalšími spolupracovníky (Maulerovi 
a Horečkovi) předmanželské večery. Jsem 
velmi rád za tuto iniciativu a že přišla v dobu, 

kdy to bylo potřeba. Je mi líto, že jsem se 
zatím žádného večera nemohl účastnit, ale 
z doslechu vím, že se jedná o dobrou akci. 

Už je to domluveno a připravováno: 
První svatba, Gabriel s Taťjanou, proběhne 
v naší modlitebně 30. července.  

V dubnu navštívil tým dorostu místo letního 
tábora, starobylou chalupu na Senince 
od Petra Macha z olomouckého CB. Byli 
jsme nadšeni její lehkou zašlostí. Chalupa 
je pohádková, ve vesnici na konci světa. Má 
snad patnáct komnat. Dětem se bude líbit. 

Laviňáci se v hojném počtu účastni-
li bitvy o Dorné. Vynikající jednodenní 
akci v hodoňovických pískovnách pořá-
dají tradičně kozlovičtí skautíci, v čele 
s legendou Anežkou. Dohromady tam bylo 
asi 100–150 bojovníků.

Po 14 dnech vypukla další laviňácká akce, 
bitva na Šostýně. Bojovalo se o poklady 
nezměrné ceny a nehmotné povahy. Akce 
byla fyzicky náročná, probíhala v okolních 
kopcích a v konečné fázi přímo v zříceninách 
hradu Šostýn. Boj byl dlouhý a trval až do 
setmění. Na akci spolu s námi byli i třebovští 
Hraničáři. O žaludky se skvěle postaral tým 
Jana Rožková a Markéta Vítková. I přes 
viditelnou únavu to byla akce vydařená. 

V dubnu skončila série skvělých cestova-
telských okének, která začala povídáním 
o Izraeli od Lenky a Jirky Siudových a po-
kračovala třemi večery manželů Valíčkových 

Dorost  
pátek 16:30 
Informace: Marek Moškoř

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

Setkávání rodinek  
pátek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

Skupinky
Modlitební a biblická skupinka: každou středu v 18:00 – historické biblické hodiny
Neumírající buňka: v neděli 17:00 informace u Jarka Hejtmánka
Skupinka sester: informace u Daniely Čubokové
Setkání sester (SESE): liché úterky 16:30 infomace u Marty Horečkové
Modlitební chvíle před bohoslužbami: pokud to jde v 9:45 v místnosti besídek

pravidelná setkání

tel.: 737 749 277 nebo 774 925 452, email: zababuv@gmail.comKazatel Petr Kučera

Jaro v našem sboru očima kazatele

Kdo by chtěl pomoci nebo přímo 
vést některé ze služeb níže, 
nechť se hlásí u kazatele.

 + Péče o nástěnky
 + Legoprojekt 
 +Dětský den 
(info: Katka Totevová)

 +Kurzy Alfa
 +Noc kostelů



o svých cestách pod Jižním křížem. Na podzim 
budeme pokračovat dál. Přihlásit se mohou 
i další cestovatelé. 

Poslední dubnový víkend náš dorost vyrazil 
na Biblickou stezku, které se účastnil podruhé 
za svou obnovenou historii. Naše hlídky 
sice nedobyly první místa, ale oproti loňsku 
zabodovaly lépe. Potíž nedělaly znalosti, ale 
orientace v terénu. Na tom budeme pracovat. 

První květnový víkend jsme mohli po roce 
a půl znovu obnovit tradici klášterních  
víkendů. Potíž posledních měsíců byla zejmé-
na v nalezení náhradní chaty, která by nahra-
dila tradiční Huckulu. Za Boží milost považuji 
„nalezení dvířek“ do lesnické komunity zdej-
šího kraje. Víkend se uskutečnil na chatě bis-
kupských lesů těsně pod horou Klín, na trav-
naté enklávě Čistý. Byl to požehnaný čas ticha, 
pohody, modliteb i sdílení. Kořením pobytu 

byla sestra Marie z Ostravy, které bylo doslova 
všude plno. 

V dubnu mezi nás přijel Jan Lukl a věřím, že 
oslovil vás stejně jako mě. Nejvíce svým misij-
ním nasazením, aktualizovaným, radikálním 
a současným kázáním. Překvapil mě svým ne- 
únavným důrazem na učednictví – misie = 
dělání učedníků. Tuto oblast ve sboru dosti 
opomíjíme. Všichni žijeme jako jedna velká 
pohodová rodina. Chybí učedníci. S přícho-
dem nových přátel, kteří do našeho společen-
ství přece jen přicházejí, jsem si uvědomil, že 
dosavadní sborový systém práce nestíhá. Do-
savadní systém je: neděle – nějaká skupinka – 
kazatel obíhá jak ohař a zachraňuje, co se dá. 
Domnívám se, že je potřeba jisté změny. 

Druhý květnový týden proběhl úklid 
modlitebny, mytí oken. Moc všem děkujeme!

– Petr Kučera

Ve věci probuzení

Dorostová Biblická stezka Vsetín

profil kazatele
Jakub Vrtaňa (káže v neděli 29. 5.)

Kazatel ze sboru Třinec-Lištná. Jeden z mladších a odvážných 
kazatelů. Jeho hříšná minulost byla bohatá: „Prošel jsem si 
mnoha náboženskými a filosofickými směry. Na základní škole 
jsem byl velkým fandou okultních knih, časopisů a filmů. Prošel 
jsem si parapsychologií, autosugescí, bílou magií, okultismem, 
ufologií, rastafari, buddhismem a zen-budhismem. Křesťanství 
pro mě znamenalo chladné kostely a smutné lidi, a o to jsem 

zájem opravdu neměl – a ani dnes nemám.“ 
Začal jezdit na akce s těšínskou mládeží, Boží světlo začalo vstupovat do jeho potemnělého 

světa. O něco později, jak sám říká: „poklekl a na pokraji duševního zhroucení jsem pozval Pána 
Ježíše do svého života.“ Vystudoval teologii na Universitě Matyáše Bela v Bánské Bystrici a stal 
se kazatelem v Třinci, Lištné. Patří mezi kazatele s vhledem do duchovního světa. 

Biblická skupinka se na chvíli změní na 
historickou. Na skupinkách jsme uzavřeli 
nesnadné a náročné části knih Malachiáš, 
Zachariáš a Ageus – pozdních proroků, kteří 
se moc nečtou a necitují, a kteří lidé je při čtení 
Bible s chutí vynechávají. 

Během čtení těchto knih jsem si uvědomil, 
že popisují probuzení Izraele po babylónském 
zajetí. A tak v duchu přečtených knih se chci 
věnovat historiím probuzení ve světě. Tedy 
odejít na čas z biblických témat k historickým. 

O pojmu probuzení se začalo mluvit v období 
tzv. Velkého probuzení (v letech 1734–1742) 
ve vznikajících Spojených státech. Dodnes se 
o této době učí děti v dějinách USA. Bylo to 
období nového duchovního oživení a touhy 
po Bohu v již formalizované, kdysi nadšené,  
puritánské církvi. Příznačné je, že toto oživení 
vzniklo pod kazatelnou suchého kazatele, 
který svá kázání četl, Jonatana Edwardse. 
Probuzení lze definovat jako nadpřirozené 
vanutí Ducha svatého ve světě. Je třeba však 

jedním dechem říci, že vanutí zdvíhá mnoho 
nečistého. James Parker, vynikající znalec 
puritanismu připomíná: „Satan se snaží držet 
krok s Bohem, aktivně převraceje a karikuje vše, 
co činí Stvořitel.“  I o tom budeme mluvit.  

V plánu je: 
 –11. 5. Celkový přehled probuzení v církvi  
 –18. 5. Jonatan Edwards – klasik probuzení 
bez lidského aktivismu (1734–1742)
 –25. 5. Charles Finney – pokračovatel 
probuzení v duchu evangelikálního 
aktivismu  (1792–1875)
 –1. 6. Pietisté – probuzení mezi luterány 
(1700–1800)
 –8. 5. Moravští bratří – probuzení v nitru 
protireformace v okolí Frýdku–Místku s 
celosvětovým dosahem
Další témata budou doplněna. Mohou být 

rovněž z časových důvodů posunována. Jistě 
bych rád ještě prošel Johna Wesleyho a vznik 
Jednoty bratrské. 

S dorostem jsme se poslední víkend v dubnu 
účastnili tradičního orientačního závodu 
tříčlenných hlídek, který tentokrát proběhl na 
loukách a v lesích nad Vsetínem. 

Přijeli jsme v pátek k večeru a ubytovali 
se v tělocvičně základní školy. Na večerním 
programu jsme vyslechli krátké biblické 
zamyšlení a dostali pokyny k závodu. Ve 
vzduchu viselo očekávání a zároveň bylo 
vidět, jak se všichni na závod těší. Zde 
bych chtěl moc poděkovat rodičům i našim 
dorostencům, kteří nepodcenili svou 
předchozí přípravu. Velmi nás překvapily 
biblické znalosti našich dětí a jejich orientace 
v otázkách k tématu letošní biblické stezky, 
kterým byl příběh Mojžíše. 

Po propršeném a chladném týdnu jsme 
se v sobotu ráno probudili do teplého 
slunečného dne. Na start závodu jsme 
postavili dvě hlídky: První skupinka byla ve 
složení Saskie Totevová, Eliška Jurtíková 
a Šimon Mauler, druhou hlídku tvořili Klára 
a Matouš Fürstovi s Matyášem Siudou. Obě 
hlídky si v závodě vedly dobře a bylo vidět, 

jak velký kus cesty urazily od své loňské 
účasti. Na několika stanovištích dosáhli 
na plný počet bodů, jinde ale odcházeli 
s prázdnou. Pro nás, jako vedoucí, jsou to 
podněty, ve kterých oblastech bychom se 
mohli dětem více věnovat. Kromě neustálého 
procvičování a opakování biblických znalostí 
jsou to také praktické tábornické dovednosti, 
jako například morseovka nebo vázání 
uzlů. Chceme také zlepšit práci s mapou 
a schopnosti pohybovat se správně v terénu. 
Nebýt několika orientačních přehmatů, bylo 
by umístění našich hlídek ještě o něco lepší.  

Když se v sobotu odpoledne vyhlašovaly 
výsledky, tak frýdecká skupinka propukla 
v nespoutané veselí po zjištění, že se 
neumístila poslední. Naše děti obsadily 16. 
a 17. příčku z dvaceti startujících týmů. Příští 
rok se budeme chtít umístit ještě lépe.

Dominanci v regionu potvrdily vsetínští, 
jejichž hlídky obsadily první tři místa. Na 
prvním místě se umístila hlídka s 202 body 
z 210 možných. Úctyhodné.

– Marek Moškoř



červen

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016neděle od 10:00

5. 6. káže: Pavel Křivolavý | vede: Ota Fiala

12. 6. káže: Petr Kučera | vede: Tomáš Jurtík

19. 6. káže:  zatím není jisté  

26. 6. káže: Petr Kučera | vede: Petr Kučera

další akce

shromáždění

• Noc kostelů 10. 6. (pátek) 

• Východ slunce na Lysé 11. 6. (sobota) 

– informace u Stýskalů

• Dětský den 24. 6. (pátek) 

• Tábor dorostu 1.–5. 8.

• Tábor Laviny 7. 8.–17. 8.

Již v minulém Rozbřesku jsem se ohlížel za 
obnovením klášterního víkendu, který se 
konal první pátek, sobotu a neděli v květnu. 
Tak jen pro úplnost připomínám. 

Druhý květnový víkend mohli někteří z nás 
navštívit Deskování, pohodovou akci pro 
děti a dospělé, kterou připravili Stýskalovi. 
Hrálo se na dvou herních místech a byl to 
nesmírně příjemný čas pro vzájemné poznání 
i pozvání přátel. 

Další víkend jsme se spolu Petrem 
Maulerem stali vyslanci našeho sboru 
na konferenci Církve bratrské v Hradci 
nad Moravicí. Jednali jsme v krásných 
novogotických sálech, jedli jsme v konírně. 
Asi tím nejdůležitějším bodem rokování byla 
volba budoucího předsedy RCB. Konference 
zvolila Davida Nováka. Více informací 
z konference najdete na druhé straně. 

Verš pro sbor na rok 2016
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. – Matouš 5:9

V pondělí 16. 5. jsme uspořádali celodenní 
staršovstvo. Čas od rána do večera jsme 
prožili na chaloupce Čistý – ano tam, kde se 
konal klášterní víkend. Tak dlouhý jednací 
čas je skvělý k tomu, že se mluví o tématech, 
o kterých se během krátkých staršovstev ani 
nestačíme rozpovídat. Důležitým bodem 
byla také poobědová procházka. Závěry 
z jednání najdete opět uvnitř Rozbřesku. 

Poslední neděli u nás mohl kázat Jakub 
Vrtaňa z Třince, jehož služba měla velký 
ohlas. Na podzim bych rád zase obnovil 
přátelství mezi Frýdlantem a naším sborem. 
Rád by nás také navštívil bratr kazatel Tomáš 
Pospíchal ze Vsetína, který u nás několikrát 
byl na návštěvě jako posluchač. 

Na biblických hodinách pokračujeme 
v historických sondách o probuzení. Když 
na jedné z posledních skupinek u stolu 
z většiny převažovali nečlenové našeho 
sboru, padl na mě smutek – členy sboru 
„probuzení moc netankuje“. Ano, my 
opravdu potřebujeme probuzení, rozvlažení, 
milostivé obnovné dílo Ducha svatého.  

Dorost  
pátek 16:30 
Informace: Marek Moškoř

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

Setkávání rodinek  
pátek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

Skupinky
Modlitební a biblická skupinka: každou středu v 18:00 – historické biblické hodiny
Neumírající buňka: v neděli 17:00 informace u Jarka Hejtmánka
Skupinka sester: informace u Daniely Čubokové
Setkání sester (SESE): liché úterky 16:30 infomace u Marty Horečkové
Modlitební chvíle před bohoslužbami: pokud to jde v 9:45 v místnosti besídek

pravidelná setkání

tel.: 737 749 277 nebo 774 925 452, email: zababuv@gmail.comKazatel Petr Kučera

Minulý měsíc
pohledem kazatele

Kdo by chtěl pomoci nebo přímo 
vést některé ze služeb níže, 
nechť se hlásí u kazatele.

 + Péče o nástěnky
 + Legoprojekt 
 +Kurzy Alfa
 +Noc kostelů

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

za otevřenost sboru do světa / za přípravu a průběh akce Dětský den / za kazatele /  
za staršovstvo / za hezké přijetí všech nově příchozích do našeho společenství / za vytváření 
dobrých příležitostí k předávání evangelia a budování vztahů s lidmi, kteří nacházejí naše 
společenství / za, ty kteří hledají anebo bojují o svou víru / za svěžest bohoslužeb /  
za skupinky a vedoucí aktivit / za letní tábory Laviny a dorostu a za jejich vedoucí

náměty k modlitbám



Na sborovém webu ( goo.gl/df99IJ) jsou k dispozici 
ke stažení podklady k jarní sérii kázání na téma Rút.
Rút 1: Kompromis; Když je hůře, může být ještě hůř, Návrat domů.
Rút 2: Tchyně; Příkladnost života; Opravdovost obrácení.
Rút 3: Kdo připravuje náš osud?; Hodnota obyčejných rozhovorů.
Rút 4: Kutí železa, dokud je žhavé; Záchrana života.
Rút 5: Církev jako sociální síť; Šedé zóny.
Rút 6: Happy end; Kdo vede náš život?

Ve věci probuzení

Zprávy z květnové konference Církve bratrské Aktuality ze staršovstva
Z výjezdního setkání staršovstva Sboru CB ve Frýdku-Místku 16. 5. 2016  v osadě Čistý 

Přítomni: Petr Kučera, Petr Mauler, Miroslav Siuda, Tomáš Jurtík, Otomar Fiala

• Schválen nákup bezdrátových mikrofonů značky Sennheiser.
• Distep dal souhlas k umístění nápisu a nástěnky na budovu výměníku.
• Do našeho společenství přicházejí noví lidé. Jak je integrovat? Chybí jim užší 

společenství. Jak jim předat evangelium v plné hloubce a šíři? 
Návrhy: 
•  Obnovit mužskou skupinku, třeba jen 1x za měsíc.
• Zřídit skupinku Základů nejen pro nově příchozí, ale pro všechny zájemce. 

• Finanční směrnice: 
• každý vedoucí služby schvaluje výdaje do výše rozpočtu pro danou službu na daný rok
Další sborové výdaje: 
• výdaje do 2000 Kč schvaluje každý starší sboru
• výdaje do 5000 Kč schvaluje hospodář + jeden starší
• výdaje nad 5000 Kč schvaluje celé staršovstvo

• Zvuková lóže: Této službě se obětavě věnuje Petr Plic, je tam pokaždé. Problém je, když 
není na bohoslužbě – nemá náhradu. Nutno vytvořit tým zvukařů.

• Sborové teze: Na procházce projednány teze uvedené br. kazatelem v přípravném 
dokumentu. Obsahově s nimi souhlasíme, jen se je každý pokusíme přeformulovat 
do stručnější podoby.

• Noc kostelů: Jsme přihlášeni, musíme se zúčastnit. Program ale budeme minimalizovat 
– vloni přišlo minimum lidí.

• Konferenční návrhy: Staršovstvo se zabývalo všemi konferenčními návrhy. 
• Besídka: Do příštího setkání vytipovat a navrhnout, koho oslovit k hlavnímu 

vedení besídky. 
• Kalíšky na Večeři Páně: Návrh z řad účastníků VP, zda by bylo možné zřídit i skleněné 

kalíšky – kvůli hygieně a riziku přenosu nemocí. Nakonec staršovstvo kývlo a připraví 
10 kalíšků. 

• Sbírky: Otomar Fiala navrhuje pořídit dvě nádoby a sbírky budou provádět dva lidé – 
každý si vezme jednu polovinu sálu a lidé nebudou zmatení, kam košík půjde.

Biblická skupinka se na čas změnila na 
historickou. Sledujeme dějiny probuzení, což 
je pojem, kterým rozumíme mimořádné vanutí 
Ducha svatého, které vypůsobí obnovení touhy 
po Hospodinu v církvi i v národech. 

Zatím jsme mluvili zjevném vanutí Ducha 
v osmnáctém století. Mluvili jsme o Jonatanu 
Ewardsovi, který snad jako první podrobně 
popsal toto oživení ze zkušeností ve svém 
sboru a vytvořil teologii probuzení. Dále jsme 
hovořili o Charlesovi Fineovi, který odmítl 
pouze čekat na milost oživení z hůry a začal 
konat aktivní kroky víry. Poslední osobou,  
o které jsme mluvili, byl John Wesley, vůdce 
obnoveného metodistického hnutí uvnitř 
anglikánské církve. Ten k probuzení přidal 
jakousi metodičnost a je světovým otcem 
myšlenky skupinek.

Ve všech třech případech se probuzení 
netýkalo jen církví, jednalo se o proměny 

celé společnosti. Například Anglie byla, díky 
duchovním oživení mezi prostým lidem, 
ochráněna před krvavou revolucí.  

V plánu je: 
1. 6. – Moravští bratří a Zinzendorf – 

probuzení v době těžké protireformace 
a obnovení jednoty bratrské v Ochranově 
a následná světová misie.

8. 6. – Pietisté v Německu – obnovné hnutí 
oživující nadšení reformace. 

15. 6.  – Historie probuzení na Těšínsku – 
jedinečné duchovní dějiny jednoho regionu.

22.6.  – Letniční a charizmatické vlny – 
fenomén dvacátého století, který zasáhl 
celé křesťanstvo

29. 6. – Ohlédnutí a zhodnocení tématu, 
možná hledání stop vzniku svobodných církví 
(např. Církve bratrské).

Konference proběhla 20.–21. 5. v Hradci 
nad Moravicí. Jednání probíhalo dva dny, 
zahájeno bylo bohoslužbami s Večeří Páně, 
pokračovalo až do večerního slavnostního 
shromáždění s ordinací kazatelů. Poté 
pokračovalo další jednací den. Podrobnosti 
najdete v oranžové brožuře pod nástěnkou. 
Zde jsou jen jednotlivé body:  

• Byla schválena tajemnická zpráva RCB 
vypracovaná br. Petrem Grulichem. 

• Byla schválena zpráva ekonoma RCB  
s. Lydie Boszczykové o hospodaření. 

• Byla zvolena komise pro návrhy. Tato 
komise je velmi důležitá, přijímá od sborů 
návrhy a připravuje je pro hlasování na další 
konferenci.  

• Konference schválila návrh na ordinaci 
za kazatele Církve bratrské bratra Tomáše 

Cvejna a konference udělila volitelnost za 
kazatele CB bratru Janu Talánovi.

• Konference zvolila na volební období 
2018–2021 v předstihové volbě Rady Církve 
bratrské následující bratry:

Předseda Rady CB: br. kaz. David Novák
Tajemník Rady CB: br. kaz. Petr Grulich
Místopředseda Rady CB: br. Petr Raus
• Konference přijala celkem jedenáct 

konferenčních návrhů. 
• Konference přijala konferenční návrh 

Komise pro aktualizaci Vyznání víry a Zásad, 
společně s Radou CB,  na přijetí Vyznání víry 
a Duchovních zásad Církve bratrské.

• Konference vylosovala kandidáty pro 
Společnou československou konferenci 
2016, kde budou výše uvedené Zásady 
a Vyznání přijaty či nepřijaty. 

ke studiu



září

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016neděle od 10:00

4. 9. Tomáš Novotný

11. 9. Jan Kočnar vede Daniel Kvasnička

18. 9. Petr Kučera (VP) vede Mirek Siuda

25. 9. Petr Kučera vede Ota Fiala

2. 10. Petr Kučera vede Tomáš Jurtík

9. 10. Petr Kučera vede Samuel Fürst

16. 10. Paul Till (Jiří Valeš) vede Petr Mauler

23. 10. Petr Kučera vede Marek Moškoř

30. 10. Ota Fiala vede Jožka Vítek

další akce

shromáždění

17. 9.    Svatba Daniely Čubokové a Honzy Jakubce

24. 9.    Pánská jízda s dětmi – tatínci a strýčci a děti 

25. 9.    První výprava za probuzením do Muzea Moravských bratří v Suchdole.  

                 Neděle odpoledne.   

15. 10.  Svatba Majky Ondřejové a Petra Plice 

   6. 11.  Sborová neděle s obědem a povídavou členskou schůzí. 

Ohlédnutí za první polovinou prázdnin jste 
našli v prázdninovém čísle Rozbřesku. V něm 
jsme vyzývali k modlitbám za tábor dorostu  
a tábor Laviny. To byly dvě největší akce 
druhé poloviny prázdnin. 

Tábor dorostu se mi moc líbil. Když jsme 
na začátku byli s dětmi na houbách a Marek, 
náš vedoucí, se díval po nadšených dětech 
běhajících porostem smrků, prohlásil: 
„Mně to připomíná lesní školku“. Dal jsem 

mu za pravdu. Náš dorost je opravdu něco 
takového. Žili jsme jako společenství, co si 
společně vaří, pomáhá si, hraje si a podniká 
různé akce. 

Celý tábor se nesl v duchu zlatokopeckém. 
Na počátku nám pan starosta Starého města 
pod Králickým Sněžníkem, Jiří Kamp, předal 
povolení k dolování a potom jsme rýžovali 
a hledali. A našli jsme nejen drahé kovy, ale 
našli jsme i poklady duchovní, mající věčnou 
podstatu. Tábor byl pěkný i tím, že my vedoucí 
jsme se u toho hodně pobavili. Bavilo nás být 
s dětmi, bavilo nás vymýšlet infantilní hry. 
Bylo super hrát si na lupiče s pistolí v ruce. 
Marka bavilo dělat šerifa a Petra bankéře. 
Jak jsme se nasmáli při přípravě bláznivé 
pokladovky! Tábor rovněž získal atmosféru 
díky staré zašlé chalupě bratra Macha, 
která se stala tajemným rejdištěm mladých 
prospektorů. Pro mě bylo rovněž milé vrátit 

se do krajiny dětství, kde jsem sám prožíval 
své první dorostenecké tábory a zmíněný 
starosta Jiří Kamp byl mladým lesnickým 
adjunktem. Jak se dávné vztahy hodí! Co říci 
na konec – samému Bohu budiž sláva!

Tábor laviny byl rovněž vyvedený. Vždy 
v roli hlavního vedoucího poněkud šílím. 
Letos mi dál Pán Bůh milost pokoje. I ve 
společenství vedoucích jsme spolu skvěle 
vycházeli, dokázali vykrýt slabé chvíle 
druhého a podržet se navzájem. Tábor byl 
skvělý hezkým tábořištěm, které bylo čistě 
a chytře vybaveno, atmosféru dodávala 
šumící řeka Moravice, hezké okolí i táborový 
kruh skrytý ve stínu lesa. Nezapomenutelní 
byli i vedle tábořící pionýři, kteří řvali do 
noci. Tábor byl skvělý i tím, že se duchovně 
vyhrotil. Zvěstovali jsme evangelium až 
černobíle. Někteří zvěst jasně odmítli, jiní 
spíše přijímali. Přesto v tom všem mezi námi 
byla přátelská otevřenost a té jsem si nadmíru 
vážil. Tábor byl s Lavinou poslední. Spoustu 
témat jsme tedy už nemuseli řešit s ohledem 
na budoucnost. Jen jedna skutečnost nám 
byla jasná, kdybychom neskončili, nořili 
bychom se do větších a větších kompromisů. 
Co zůstává, jsou hezké vztahy. 

První neděli v září jsme měli tradiční 
seniorátní den. Náš sbor byl na tomto setkání 
spíše v menšině, ani fotbalové družstvo jsme 
neposkládali. Fotbal vyhrála Ostrava!!! 
Letošní host byl pro mě jakýmsi zjevením  
a ubezpečením, že kladní hrdinové stále 
žijí. Citlivý, pevný, moudrý pokojný a zjevně 
Krista milující, psychiatr David Poledník. 

Dorost  
pátek 16:30
Informace: Marek Moškoř

Setkávání rodinek  
pátek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

skupinky
• Dorost začíná v pátek 16. 9.2016 v 16:30.
• Biblická skupinka začíná ve středu 21. 9 v 18:00.  Dokončíme téma probuzení. 
   Ve středu začneme ohlédnutím a navázáním. 28.9. bude modlitební setkání. 
• Připravuje se skupinka Základů víry.

pravidelná setkání

tel.: 737 749 277 nebo 774 925 452, email: zababuv@gmail.comKazatel Petr Kučera

Druhá půlka léta
pohledem kazatele



Poslední tábor Laviny

Tábor Dorostu

Byl to jeden z nejkrásnějších táborů, který 
jsme zažili. Velmi se vydařila celotáborová 
hra Řecko-Perské války, která umožnila 
dětem seznámit se s historií a zvyklostmi 
Řeků a Peršanů. Málokdo ví, že Peršané na 
rozdíl od Řeků neměli otroctví, uznávali 
svobodu náboženství a za jeden z nejhorších 
prohřešků považovali lež.

Děti si každý večer u táboráku formou 
diplomacie a politiky tvořily spojenectví  
s ostatními družinkami (národy). Další den 
pak se zbraněmi a v kostýmech bojovali bitvy 
na moři i na suchu. Celotáborová hra končila 
velkým vítězstvím Sparty a tedy všech Řeků.

Duchovní program zaměřený na život 
Krista byl evangelizační. Je možné, že pro 
řadu dětí to bylo poslední setkání s vírou. 
Některé děti na závěr tábora uváděly, že se 
zkoušely modlit k Bohu, který vyslyšel jejich 
modlitby.

Byl to poslední tábor Laviny, která tímto 
po 19 letech končí. Děkujeme Sboru CB 
FM za modlitby, finanční podporu i osobní 
obětavost, kterou nám konkrétní jednotlivci 
poskytli. Během této dlouhé doby jich bylo 
tolik, že by jejich seznam přesáhl kapacitu 
časopisu.

– Petr a Markéta Vítkovi

Během prázdnin jsme měli dvě hezká staršovstva, jedno modlitební, na kterém jsme dlouze  
a plodně mluvili o našem společenství. Další bylo pracovní a mimo jiné jsme dlouho přemýšleli 
nad náplní našeho nedělního zvěstování. Tady je výsledek: 

Témata kázání na podzim
Svět kolem nás vplouvá do etapy vývoje, v němž se ztrácejí jakékoliv hodnoty. Přišel čas, 

abychom si připomněli a znovu obnovili, co jsou hodnoty Božího království, ve kterém máme, 
jako křesťané, občanství. Programem Božího království je Kázání na hoře. To bude předmětem 
našich nedělních uvažování i příležitostí k růstu v následování Krista.

Království světa a království Boží

18. 9. Firemní hodnoty Božího království – blahoslavenství (Mt.5:1–12)
25. 9. Jádro životního stylu Božího království – život, který nejde po povrchu (Mt. 5:13–20)
2. 10. Hodnoty všedního dne – dohodnout se bez vášní a čistota rodinného života (Mt. 5:21) 
9. 10. Hodnoty všedního dne – kvalita slova a Boží kvalita vztahů (Mt. 5:33–48)

Stará sudetská chalupa v podhorské 
osadě Nová Seninka se stala na prvních pět 
srpnových dní útočištěm frýdeckého dorostu. 
Byl to pobyt na dosud nejvzdálenějším 
místě, takže jsme tentokrát jeli vlakem. 
Oproti loňskému roku přibyla v ubytování 
elektřina, ale pro vodu jsme museli chodit  
k nedalekému prameni. Hygiena probíhala  
v potoku a vaření na kamnech.

Tématem našeho tábora byla zlatá horečka. 
Vžili jsme se do rolí prospektorů, kteří 
opustili své domovy, aby se v neznámé 
divočině pokusili získat bohatství. Hned po 
příjezdu se nám dostalo oficiálního přivítání 
ve Starém Městě pod Sněžníkem, kde nás na 
radnici přijal starosta. Vybaveni povolením 
k zlatokopecké činnosti jsme pak vyrazili 
na místo pobytu. Objevením zlatonosného 
potoka vypukla celotáborová hra. Na první 
pohled nezajímavá říčka měla dno plné 
zlatých valounů! Bylo zajímavé sledovat, jak 
děti nacházely zlato na místech, která byla 
předtím již několikrát probádána. Podle váhy 
pak bylo možno za drahý kov v bance získat 

dolary. Peníze se daly využít k nákupu zbraně 
na osobní ochranu před bandity anebo večer 
prohrát v ruletě. Přesně tak totiž často končil 
zlatý sen o bohatsvtí opravdových hledačů na 
americkém divokém západě.

Ryze materiální téma jsme doplnili 
přemýšlením o jiných vzácných hodnotách, 
které můžeme v životě také objevit. Bavili 
jsme se o pokladu moudrosti a bohatství víry.
Přemýšleli jsme o pokladu věčného života, 
který máme skrze oběť Ježíše Krista.

Hrou hledání pokladu si děti prakticky 
prožily, že ne vše musí být jednoduché. Když 
po několika hodinách hledání indicií a luštění 
dorazily na místo, kde se měl poklad ukrývat, 
nebyly schopny jej najít – a to i přesto, že 
měli k dispozici mapu. Stejně jako v životě, 
i tady platilo, že nic není zadarmo, a tak se 
děti vracely zpátky na chalupu již za tmy a bez 
pokladu. Velmi jsme ocenili jejich vytrvalost  
a dobrou náladu, i když na ploše 3×3 metry 
dvě a půl hodiny nikdo nic nenašel.

Skvělým zážitkem pro vedoucí byla biblická 
stezka, kdy se děti vžily do rolí vedoucích  

a připravily pro nás stanoviště, otázky i mapu. 
Velmi dobré bylo i společné vaření. Jeden 
den vařili kluci, druhý holky. Výsledkem 
bylo vždy skvělé jídlo. Pro mnohé 
nejkrásnějším zážitkem byl výlet 
na Králický sněžník. Naprosto 
ideální slunečné počasí nám 
připravilo nádherné výhledy do 
krajiny. Úspěšně jsme dobyli 
vrchol a uvařili kotlíkovou 
polévku ze sáčku. 

Po cestě zpět z hory jsme se vrátili na místo 
činu a konečně jsme vykopali i kufr s pokladem. 
Myslím, že letošní pobyt dorostu se velmi 

zdařil a každý si odvezl mnoho hezkých 
vzpomínek, ať už na hry, rozhovory, 

společné zpívání s kytarou anebo 
na mistrovství světa ve schovávané  
v chalupě. Díky každému, že jsme  
v tom mohli být všichni společně.    

 – Marek Moškoř



červenec
srpen

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016

První páteční večer v červnu, ukončil cyklus 
manželských večerů, které proběhly péči 
Fürstových, Horečkových a Maulerových. 
Všechny večery byly navštíveny a věřím, že 
setkání přinesla užitečné postřehy i návody 
pro společný život. Sám jsem na žádném 
setkání nebyl, což je mi líto. Jsem zvědav na 
další pokračování. 

Další pátek se konala tradičně Noc kostelů. 
Letos jsme se rozhodli pro minimalistický 
koncept. Valíčkovi pohotově dodali sérii 
fotografií různých kostelů. Přišlo zhruba 
dvacet poutníků. Oproti loňsku však přišli 
návštěvníci ze sídliště. Rovněž rozhovory 
byly velmi zajímavé, dlouhé a teologicky 
náročné.  

V souvislosti s Nocí kostelů jsme se  
s Tomášem Jurtíkem vyprovokovali k velkým 
výkonům. Hlavně díky Tomášovi se na fasádě 
skví nový bílý nápis, podle návrhu Marka 
Moškoře. Připravena je rovněž vitrína. Ve 
vestibulu se objevily informační tabule  
o našem sboru. Je to ale prozatímní verze. 

Stejnou noc se uskutečnila nočně-ranní 
výprava na východ slunce na Lysé Hoře. 
Podle fotek to byla akce velmi vydařená. 
Díky Stýskalovým za trpělivou přípravu  
a organizaci. 

Poslední pátek v červnu vypuknul dlouho 
připravovaný dětský den Putování s Malým 

princem. Všichni spolupracovníci se chopili 
svých úkolů odpovědně. Den proběhl  
v pohodě. Podle mého sčítání cestovních 
pasů bylo zhruba třicet účastníků, což 
není moc. Děti přišly podle mého dohadu 
především díky tomu, že viděli, že se něco 
děje. A to navzdory 500 rozdaných pozvánek 
a plakátech na klíčových místech. Celá 
akce prověřila naše organizační schopnosti  
a ukázala meze propagace. Mohli jsme 
si vyzkoušet, jak vypadá oficiální jednání  
s městem – kromě papírování probíhalo 
velmi vstřícně. Děkuji všem za veškerou 
pomoc a podporu. 

Předposlední úterý v červnu se konala 
na zahradě u Vítků zcela poslední Lavina. 
Smutné setkání nebylo vůbec smutné. Vše 
proběhlo ve spokojené atmosféře, jako 
by se nic nedělo. Já bych měl asi tendenci  
k patetickým řečem, Petr Vítek, zvaný 
Hlavas, nás jich ušetřil a udělal velmi dobře. 

V červnu pokračovaly historické sondy 
do probuzení v rámci biblických hodin. 
Scházelo se nás nejméně za dlouhé období. 
Bylo pro nesmírně zajímavé a inspirativní 
vidět, jak Pán Bůh v dějinách pracuje nejen 
s jednotlivci, ale i s národy, společenskými 
vrstvami, se skupinami. Daly mi naději do 
dalších dní. 

O prázdninách jsme se rozjeli na dovolené. 
Kazatel odjel tradičně do ukrajinských 
hor, kde byl první týden se skupinou sedmi 
poutníků a další týden sám. Putování bylo 
moc hezké – po poloninách, po skalnatých 
hřebenech. Společenství bylo skvělé.  

Co se událo před 
prázdninami

omalovánka pro děti:

NOEMOVA ARCHA



Podzimní výpravy za probuzeními
Na historicko-biblických hodinách jsme mluvili o tom, jak Boží duch působí v dějinách mezi 

lidmi. Věřím, že Boží Duch může a bude působit i v našem sboru a našem městě. 

Pro inspiraci bych rád pro zájemce uspořádal na podzim tři výpravy za probuzením: 

1) Výprava do muzea Moravských bratří do Suchdola nad Odrou. 
Právě odtud odcházeli první osadníci světově proslulého Ochranova v Německu. Při osobní 

setkání historickými událostmi spatříme obrovskou míru touhy po svobodném vyznávání 
Pána Ježíše Krista a následné nezdolné misijní odhodlání těchto lidí. Termín se ještě ujasní. 
Mohla by se uskutečnit nějaké zářijové nedělní odpoledne i s rodinami. 

2) Výprava do Ježíšova kostela v Českém Těšíně. 
Tento kostel hrál klíčovou roli v roztoužení se po Bohu  celého Těšínska i v osobním 

duchovním probuzení Moravských bratří, kteří právě zde poprvé jasně slyšeli o Boží milosti 
a osobním prožitkem odpuštění od Boha skrze Pána Ježíše Krista. Průvodce by nám byl bratr 
Lumír Svoboda z Komorní Lhotky. Výprava by se mohla uskutečnit někdy v týdnu po práci, 
Těšín je nedaleko. 

3) Výprava po stopách Rozhodných křesťanů.
Pozoruhodné hnutí, které podnítilo vznik těšínských sborů CB, vnik Apoštolské církve 

v České Republice a vznik dalších církví v Polsku. Hnutí, které prošlo mnoha, rozmachy 
vnitřními zmatky i legendárním rozhodnutím  – odchod do osadníků so Bieszcad. Z jeho 
kvasu dodnes žijí těšínské sbory. Průvodcem by nám byl br. Josef Sliž z Těšína. Mohlo by se 
uskutečnit některé sobotní odpoledne. 

Nečekanou a neplánovanou prázdninovou 
události byl příjezd misijní skupiny, vedené 
polským misionářem ukrajinského původu – 
bratrem Kravčenkem. 

Dvanáct převážně mladých lidí z různých 
států spalo v modlitebně, misijně pracovalo 
mezi lidmi města. Jejich metoda byla hravá 
a přátelská. Rozdali snad všechny pozvánky 
z noci kostelů a letáky z Brněnské tiskové 
misie. Věnoval se jim nejvíce Vašek Dvorský 
junior, Terka i Lucka Chvostková. Akce to 
byla docela spontánní a poslední večer jsem 

se dozvěděl proč. Působí jako mladý misijní 
tým a vždy se snaží po modlitbách v tichu 
naslouchat Bohu, kam je vede. Loni i letos 
je vedl do Frýdku. Proto se tady objevili bez 
ohlášení, plánování, doslova z hodiny na 
hodinu. 

Večer jsem si nechal jejich způsob 
naslouchacích modliteb podrobně vysvětlit. 
Modlili se i za mě a v tichu naslouchali Bohu, 
co mi chce Bůh říci. Pro mě, skeptického  
k těmto metodám, pozoruhodný zážitek. 

– Petr Kučera

za probuzení / za otevřenost sboru do světa / za letní tábory Laviny a dorostu a za jejich vedoucí

náměty k modlitbám

neděle od 10:00

3. 7. káže a vede Ota Fiala

10. 7. káže Jiří Havránek , vede: Petr Mauler (+Večeře Páně)

17. 7. káže a vede  Petr Kučera

24. 7. káže a vede  Petr Kučera

31. 7. káže a vede Petr Kučera

7. 8. káže Josef Vítek 

14. 8. káže Jiří Valeš (+Večeře Páně)

21. 8. káže a vede Petr Kučera 

28. 8. káže a vede Petr Kučera

akce

shromáždění

• Tábor dorostu 1.–5. 8.

• Tábor Laviny 7. 8.–17. 8.

• Svatba Gabriela a Taťjany – 30. 7.

• Požehnání Rebekah Neuwirthové – 31. 7.

• Seniorátní den 3. 9. v Malenovicích, kromě vzájemného setkání se těšíme i na setkání s 

hostem, lékařem, psychiatrem a primářem Davidem Poledníkem, který při bohoslužbách 

také poslouží kázáním.

Podle individuální domluvy.
Lavina, dorost a biblická skupinka se o letních prázninách nekonají.

Modlitební a biblická skupinka: každou středu v 18:00 – historické biblické hodiny
Neumírající buňka: v neděli 17:00 informace u Jarka Hejtmánka
Skupinka sester: informace u Daniely Čubokové
Setkání sester (SESE): liché úterky 16:30 infomace u Marty Horečkové
Modlitební chvíle před bohoslužbami: pokud to jde v 9:45 v místnosti besídek

tel.: 737 749 277 nebo 774 925 452, email: zababuv@gmail.comKazatel Petr Kučera

Kdo by chtěl pomoci nebo 
vést některé ze služeb níže, 
nechť se hlásí u kazatele.

 + Péče o nástěnky
 + Legoprojekt 
 +Kurzy Alfa

skupinky a jiné aktivity



říjen

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016

neděle od 10:00

2. 10. Petr Kučera vede Tomáš Jurtík

9. 10. Petr Kučera vede Samuel Fürst

16. 10. Paul Till (Jiří Valeš) vede Petr Mauler

23. 10. Petr Kučera vede Marek Moškoř

30. 10. Ota Fiala vede Jožka Vítek

další akce

shromáždění

   8. 10.  Výprava za probuzením.   

15. 10.  Svatba Majky Ondřejové a Petra Plice, modlitebna. 

   6. 11.  Sborová neděle s obědem a povídavou členskou schůzí. 

Sjezd dorostů Útes 27.10.–30.10. – skvělá a doporučeníhodná akce pro dorostence v Praze. 

Informace o přihláškách u Marka Moškoře. 

Jak se psalo v minulém Rozbřesku, první 
neděli v září jsme měli tradiční seniorátní den. 
Náš sbor byl na tomto setkání spíše v menšině, 
ani fotbalové družstvo jsme neposkládali. 
Letošní host byl velmi inspirativní. Citlivý, 
pevný, moudrý pokojný a zjevně Krista 
milující, psychiatr David Poledník, primář 
psychiatrického oddělení v Třinci. 

Nejvýznamnější akcí, která se dotýkala 
našeho společenství, byla svatba Daniely 
a Honzy v Horních Tošanovicích. Konala  
v hezkém útulném místě, hájovně – kulturním 
domě. Oddával a kázáním posloužil kazatel 
Jan Lukl z Vlašimi. Hosté byli z nejrůznějších 
krajů. Svatební oslavy probíhaly do nočních 
hodin. Každá svatba je originál. A tak i na 
tuto budeme každý z nás  nejrůznějších 
důvodů dlouho vzpomínat. 

V září se měl uskutečnit výlet za 
probuzením, ale byl z organizačních důvodů 
odložen na 8. října.

Během září se začala realizovat myšlenka 
vzniku mládeže. Několikrát se již setkala 
malá skupinka ve složení Vašek Dvorský, 
Miriam Horečková a kazatel. Plán je zatím 
prostý. Scházet se budeme v neděli v 17:30. 
Na programu se budou střídat různé typy 
mládeží: téma, host, hra, studium Písma, 
alternativa film, hry atd.) Vše je zatím velmi 
mladé a vzniká za pochodu. Ale je nadšení. 
Zásadním problémem je kdo vůbec na 
mládež bude chodit. Život a Pán Bůh v něm 
prostě připravuje nové výzvy. 

Dorost  
pátek 16:30
Informace: Marek Moškoř

Setkávání rodinek  
pátek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

skupinky a jiné aktivity
•  Mládež v neděli v 17:30
•  Sese (setkáná sester), každé liché úterý v 16:30 
•  Připravuje se skupinka Základů víry
•  Připravuje se setkávání mužů 
•  Biblická skupinka každou středu v 18:00, během října ještě bude historickou. 
 – 5.10.   Vlna Letničních a charizmatických probuzení
 – 12.10. Vlna probuzení vrcholící vznikem Jednoty bratrské 1457–1620
 – 19.10. Probuzení z nichž vznikla Církev bratrská 
 – 26.10. Závěrečné shrnutí historie probuzení
 – od listopadu čteme a přemýšlíme nad 1.+2. Korintským 

pravidelná setkání

celocírkevní akce

tel.: 737 749 277 nebo 774 925 452, email: zababuv@gmail.comKazatel Petr Kučera

Další hezkou a skvělou akcí byla 
výprava tatínků s dětmi. Začínali jsme na 
Samčance a pokračovali okružní cestou 
čítající zhruba deset kilometrů zpět do 
místa začátku. Cílem byla tzv. obrázková 
cesta, kterou namalovala lidová malířka 
Pepina pro děti, které chodily ze samot do 
školy na Staré Hamry. Mile nás překvapila 
jiná obrázková cesta s výjevy z pohádek, 
která končila malým dětským parkem se 
skluzavečkou. Krajinářským vrcholem cesty 
bylo nádherné sedlo Javořina, se zvonicí  
a studánkou. Kulinářským vrcholem cesty 
bylo opečení špekáčků. Na zpáteční cestě 
jsme si užili cíle – původní Obrázkové cesty. 
Rozkošné malby naivní výtvarnice Pepiny, 
občas s nějakým ponaučením či veršem, nás 
pobavily. Mě, jako milovníka chrochtajících 
stvoření, zaujalo vyobrazení 
svině s mravním poučením 
o znečišťování lesa. Díky 
Samovi a Tomášovi za 
organizaci celého výletu. 



Křesťanství vyjadřuje, že si nemůžeme 
dovolit přistupovat k volbám s módní 
otrávenou lhostejností „to mě nezajímá“. 
Volby nám otvírají šanci něco změnit.

Abychom si připomněli, proč 
je neochota jít volit pro křesťana 
problematická, musíme vzít v úvahu 
důsledky toho, proč Bible podporuje 
myšlenku vlády a jaké problémy 
souvisí s obhajobou postoje, že 
volit nemá smysl. Křesťanství je 
zřetelně „pro vládu“. Anarchismus 
nemá teologické opodstatnění. Bible 
především dává jasně najevo, že vláda 
je dobrá myšlenka, ustanovená Bohem  
k vytvoření legálního rámce, který podporuje 
správné a omezuje nesprávné (Římanům 
13; 2. Petrův 2,13-17; 1. Timoteovi 2,1-4).  
Z Bible je také jasné, že vláda si nepočíná vždy 
správně (Izajáš 10,1) a že celý svět včetně 
vlády potřebuje být proniknut křesťanskou 
solí a světlem (Matouš 5,13; Lukáš 8,16). 
Volby nás všechny staví před odpovědnost  
a dávají příležitost, abychom byli solí  
a světlem i v politické oblasti.

Někteří křesťané ospravedlňují rozhodnutí 
nezabývat se volbami argumenty, které zní 
přesvědčivě: Vlastně se nemohu ztotožnit 

za otevřenost sboru do světa / za akce pořádané i pro veřejnost / za kazatele / za staršovstvo 
/ za to, aby naše aktivity pomáhaly skládat rozbitý Boží obraz v nás / abychom prožívali 
moc laskavého a duši uzdravujícího společenství / abychom si vzájemně sloužili 
duchovními dary / za hezké přijetí všech 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 vznikající mládež

náměty k modlitbám

Výpravy za probuzením Jak se postavit k otázce voleb?

Témata kázání na podzim

Někteří se ptali, co vlastně výpravy za 
probuzením jsou. Souvisí s tématem 
biblických hodin, kde se snažíme pozorovat 
působení Božího Ducha v dějinách. Ve chvíli, 
kdy se Boží Duch dotkne větších mas lidí 
(nebo se možná větší masy stanou citlivější 
na Božího Ducha), mluvíme o tzv. probuzení. 

Tři probuzení, minimálně jedno světového 
dopadu,  se nám udály přímo za humny. 

První z nich popíši: Bylo to začátkem  
18. století. V nedalekém Suchdole nad Odrou 
a okolí tajní evangelíci trpěli výčitkami 
svědomí pro své pokrytectví. Hráli totiž roli 
katolíků a přitom konávali tajné a zakázané 

evangelické bohoslužby a biblické skupinky 
po nocích doma. Nakonec došli k radikálnímu 
rozhodnutí odejít ze svého domova (vzdát 
se majetku, riskovat život) a přemístit se do 
Německa, kde mohli svobodně vyznávat víru. 
Usadili se v Ochranově, nedaleko Liberce 
na panství zbožného Ludvíka Zinzendorfa. 
Zde v roce 1727 prožili nové zmocnění  
a vyslání do služby misie. Byla obnovena 
Jednota bratrská a vznikla první snad světová 
evangelikální misie. Dodnes po celém světě 
najdete sbory Moravských bratří. Tyto 
historické skutečnosti dokumentuje muzeum 
v Suchdole. Neváhejte a pojeďte!

Jsme hráči nebo diváci? Je jedno, jak moc 
křičíte z ochozů fotbalového hřiště. Pravdou 
je, že průběh zápasu ovlivňují převážně ti, kdo 
jsou na hřišti. V politice je to stejné.

O politice jednotlivých stran, jejich 
kandidátech a lídrech v posledku rozhodují 
ti, kdo se stanou jejich členy. Nejpřirozenější 
cestou, jak politiku ovlivnit, je proto stát 
se členem některé ze stran.Vzhledem  
k tomu, že mezi křesťany v ČR panuje vůči 
politice skepse a znechucení, je jen málo těch, 
kdo tak činí. Nezbývá tak, než alespoň aktivně 
přistoupit k výběru hráčů na volebním hřišti.

Opět je tu období voleb. Zase? Ale ne! 

Svět kolem nás vplouvá do etapy vývoje,  
v němž se poněkud rozplývají hodnoty. Přišel 
čas, abychom si připomněli a znovu obnovili, 
co jsou hodnoty Božího království, ve kterém 
máme, jako křesťané, občanství. Programem 
Božího království je Kázání na hoře. To bude 
předmětem našich nedělních uvažování  
i příležitostí k růstu  v následování Krista.

Zatím jsme se zabývali tématy: 
• Hodnoty Božího království  

(blahoslavenství)
• Podstata životního stylu Božího 

(spravedlnost vyšší než pouhé  
 moralizování). 

Království světa a království Boží

2. 10. Modlitba Páně, jako příklad modliteb 
(Mt. 7:9–13) – společné bohoslužby s dětmi. 
 
9. 10. Hodnoty všedního dne – dohodnout 
se bez vášní a čistota rodinného života  
(Mt. 5:21–25) 
 
16.10. Káže Paul Till – necháme se překvapit. 
 
23.10. Hodnoty všedního dne – kvalita slova 
a  Boží kvalita vztahů (Mt. 5:33–48)
 
30.10. Káže Ota Fiala – necháme se překvapit

Vaše slovo buď 
„ano“ to jako 

máme volit Babiše?

s žádným kandidátem. Moje účast u voleb 
stejně nic nezmění. Všichni politici jsou stejní 
– slibují hory doly a nic nesplní.

Co s těmito námitkami? Jestliže hledáte 
dokonalého kandidáta, asi budete nuceni se 
voleb skutečně neúčastnit, protože v tomto 
nedokonalém světě se takoví kandidáti těžko 
najdou. Přitom však při výběru kandidátů 
bude nějaký samozřejmě lepší než jiný. Navíc 
– i když to asi není příliš příkladný přístup  
k volbám – stejně tak lze říct, že všichni 
neseme odpovědnost za to, abychom pokud 
možno předešli zvolení nedobrého kandidáta 
– což může být velmi důležité.

Důraz na to, že náš hlas musí být za 
každou cenu skutečně „výrazný“ vede  
v době individualismu k tomu, že mnoho lidí 
přestalo chodit k volbám jen proto, že není 
pravděpodobné, že jako jednotlivci budou 
mít nějaký skutečný vliv. Tato představa, že 
to má cenu, jen pokud mezi prvním a druhým 
kandidátem bude rozdíl jen jednoho hlasu, ale 
ničemu příliš nepomáhá.

Je klíčové, aby se křesťané zapojili do 
nadcházejících voleb, a tak vedli poslance 
k zodpovědnosti za minulé období a dali 
zároveň najevo, co chtějí od následujícího 
složení parlamentu.

– podle České Evangelikální aliance



listopad

Sborový zpravodaj Církve bratrské ve Frýdku-Místku
Rozbřesk 2016

neděle od 10:00

6. 11. Petr Kučera vede Ota Fiala

13. 11. Petr Polách vede Tomáš Jurtík 

20. 11. Michael Novotný vede Mirek Siuda

27. 11. Petr Kučera vede Petr Plic

4. 12. Petr Kučera vede Petr Mauler

11. 12. Petr Kučera vede Josef Vítek

18. 12. Petr Kučera vede Petr Kučera

25. 12. Petr Kučera vede Petr Kučera

1. 1. Petr Kučera vede Jiří Siuda

další akce

shromáždění

Neděle 6. 11.  Sborová neděle s obědem a povídavou členskou schůzí.

Sobota 26. 11. Pletení andventních věnců v 16:00

Sobota 3. 12. Mikulášské deskohraní 15:00 do 20:00

Neděle 4. 12.  Mikulášské hrátky a tvoření 15:00 Přijďte si pohrát, vytvořit nějakou malou 

vánoční ozdobu či dárek. Kolem 17:30 možná přijde i Mikuláš.

Kazatel Petr Kučera káže 13. 11. v Bratislavě a 20. 11. v České Třebové. 
Ve dnech 13.–17. 11. je kazatel na služební dovolené na Ukrajině. 

Říjen budu mít spojený především s dlouho 
očekávanou svatbou Petra a Majky. Vše 
dopadlo skvěle, jejich slib zazněl přesvědčivě, 
manželé Plicovi už chodí po této zemi. Na 
svatbě kázal pastor apoštolské církve Jiří 
Sajner, což bylo rovněž milé. Svatební veselí 
se odehrávalo, podobně jako před měsícem 
při předchozí svatbě, v hájovně v Horních 
Tošanovicích. 

V září byl v plánu výlet za probuzením, 
ale byl z organizačních důvodů odložen na  
8. října. Na druhý pokus se výprava zdařila. 
Bylo nás kolem třiceti i s dětmi. Provázel nás 
Zdeněk Valchář, stylově oblečený nadšený 
starší muž, malíř a nadšenec Moravských 
bratří. Navštívili jsme dokonce i tajnou lesní 
kazatelnu Jana Amose Komenského. Celkově 
se mi výprava za probuzením moc líbila. 

Říjen (ale i září) byl měsíc, kdy se 
staršovstvo vůbec nezahálelo. Scházelo se 
skoro každý týden k různým rozhovorům  
s jednotlivci i dvojicemi. Jen jedna schůze 
byla klasická a dlouhá (i s večeří), na které 
jsme projednali běžné záležitosti. Bratří 
starší mají tedy po volných prázdninách 
doslova „záhul“. Jeden z rozhovorů byl  
i s Miriam Horečkovou, která byla následně 
přijata za členku sboru.  

V říjnu začala s pravidelností fungovat 
mládež. Kromě téměř zcela pravidelných 
návštěvníků (Vašek, Miriam, Viktor, Verča) 
přišel pokaždé někdo nový, hlavně díky 
neutuchající zvací aktivitě Vaška Dvorského. 

Verš pro sbor na rok 2016
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. – Matouš 5:9

Dorost  
pátek 16:30
Informace: Marek Moškoř

Mládež 
neděle 17:00
Informace: Vašek Dvorský

Setkávání rodinek  
pátek 9:00  
Informace: Hanka Dvorská

skupinky a jiné aktivity
•  Sese (setkání sester), každé sudé úterý v 16:30 
•  Biblická skupinka každou středu v 18:00
•  Připravuje se skupinka Základů víry
•  Připravuje se setkávání mužů 

pravidelná setkání

Kazatel Petr Kučera  tel.: 737 749 277 nebo 774 925 452, email: zababuv@gmail.com

Mládeže mají podobné schéma: úvodní 
seznamovací hry – blok chval – téma. 
Témata mládeží zatím byla: (1) přátelství; 
(2) rozhovor s Vítkovími jun. (3) film Bůh 
není mrtev; (4) biblické studium příběhu 
Adama a Evy.

Na podzim jste si možná všimli, že web je 
„suchý“, bez obrázků a vložených souborů – 
například bez Rozbřesku. Není to podzimní 
leností administrátorů, ale technickou 
chybou v zastaralém redakčním systému, 
kterou už nelze opravit. Tyto skutečnosti 
popohnaly přípravy nového webu, který by 
měl být spuštěn koncem listopadu. Posléze 
vše s chutí a radostí doaktualizujeme. 

 První neděli v listopadu jsme uspořádali 
sborovou schůzi s obědem. Smyslem 
bylo si popovídat o našem sboru jinak 
než organizačně. Zazněly vážné otázky. 
Třeba: Rosteme duchovně v našem sboru?  
Pociťujeme moc Ducha svatého? Máme 
mezi sebou dobré vztahy? Přiznávám, 
že jsem čekal větší rozhovor. Sporadické 
odpovědi mě poněkud zklamaly. Ale je 
dobře, že aspoň takové otázky zazněly. 

Od 14. 11. do 17. 11. jsem byl na služební 
dovolené na Ukrajině. Smyslem cesty 
bylo navštívit onkologicky nemocné,  
kterým Diakonie naší církve přispívá na 
neuvěřitelně drahou léčbu, kterou si platí 
pacient zcela sám. 

Podzimní zprávy



Cestou probuzení II.

Témata kázání na podzim a Advent

Sjezd dorostu v Praze Mimořádná konference Církve bratrské

Poznámky ze setkání staršovstva

V neděli 27. listopadu proběhne druhá 
výprava za probuzením – tentokráte do 
Ježíšova kostela (Kostel milosti) v Polském 
Těšíně. Průvodcem v češtině nám bude bratr 
Lumír Svoboda (SCEAV) z Komorní Lhotky. 

Proč jsme vybrali zrovna Ježíšův kostel? 
Protože to je místo, kde se doslova psaly 
probuzenecké dějiny. Postaven byl jako jeden 
z několika evangelických kostelů ve Slezsku 
v roce 1712. Stal se ostrovem evangelijní 
svobody uprostřed tvrdě katolické země. 
Nacházeli do něj cestu lidé z nejširšího okolí. 
V neděli se konaly bohoslužby prakticky 
nepřetržitě v různých jazycích. Probuzenecký 
lutherský farář Johann Adam Steinmetz 
ovlivnil celou řadu věřících v našem kraji  
k proměně své zbožnosti k vroucímu 
osobnímu vztahu k Spasiteli. Mimo jiné 
ovlivnil i Moravské bratry v Suchdole, kde 
jsme již byli na první výpravě.  

Po stránce architektonické se kostel 
vyznačuje barokním stylem, ovšem ve 
zcela střízlivém a prostém evangelickém 
provedení. 

Podruhé v historii CB se konal Sjezd dorostu. 
Já sám jsem nebyl účastníkem, ale jedním  
z organizčního týmu. Zde rád poznamenám, 
že Frýdek se na sjezdu podílel významně, 
mimo jiné Marek Moškoř navrhnul grafiku 
sjezdu, kazatel napsal příběh, který sjezd 
provázel. 

Na sjezd přijelo 650 účastníků, z toho 
150 vedoucích. Hlavní programy se konaly  
v tělocvičně. V čele sálu stálo velké pódium 
se světelnými rampami, nechyběl ani kouř, 
a skvělá hudební kapela z Těšína složená 
převážně z post-dorostenců. O hlavní slovo 
se rozdělili členové dorostového odboru. 
Mimo hlavní programy se konala Bitva na 
Bílé hoře, semináře, workshopy, detektivní 
hra. Atmosféra byla hezká, zranění drobná, 
a děti poslušné. Když jsem se účastníků na 
chodbách ptal, co se jim na sjezdu nejvíce 
líbilo, tak to bylo právě množství lidí. A já 
jen souhlasím. Když na závěr slyšíte 500 dětí 
modlit se Modlitbu Páně, mnohým z nás se 
hrnuly slzy do očí. Jak dojetím, tak i smutkem 
nad dětmi, které se vydaly po svých cestách.  

 Svět kolem nás vplouvá do etapy vývoje, v němž se rozplývají hodnoty. To co bylo včera jasné, 
je dnes zpochybňované. Přišel čas, abychom si připomněli a znovu obnovili, co jsou hodnoty 
Božího království, ve kterém máme jako křesťané občanství. Programem Božího království je 
Kázání na hoře. To bylo od září předmětem našich nedělních uvažování i příležitostí k růstu  
v následování Krista.

Zatím  jsme prošli celou pátou kapitolu:  
(1) Hodnoty Božího království – blahoslavenství (Mt. 5:1–12) ; 
(2) O jádru Božího království  – o hledání smyslu Božího zákona  (Mt. 5:13–20)
(3) O řešení sporů mezi bratřími a v rodině (Mt. 5:21–32)
(4) O vyšší cestě lásky (Mt. 5:33–48)

V Listopadu projdeme jen začátek šesté kapitoly. Potom začne Advent. Se staršími jsme se 
ozhodli nepřerušit téma Božího království, ale vybírat ke kázáním podobenství s tématem 
Božího království. Ale to bude až v adventu. 

Ze schůze 7. 9. 2016
Poplašné zařízení je nefunkční a je potřeba  

s tím něco dělat • Měli jsme dlouhou rozpravu 
o tématech kázání na podzim. Nakonec 
vyplynulo znovu si připomenout principy 
Božího království a naopak postoje tohoto 
světa (věku) • Přepracovali jsme systém 
moderování  • Kazatel informoval o svatbách 
ve sboru • Zamýšleli jsme se nad obsahem 
členského shromáždění o směřování sboru • 
Kazatel informoval o plánu vzniku mládeže  
• Probrali jsme některé pastýřské problémy • 
Různé: Nakoupíme ekumenické Bible.

Ze schůze 25. 10. 2016
Zhodnotili jsme dosavadní témata kázání 

a dohodli se, že v Adventu přerušíme cyklus 
Kázání na hoře a budeme se věnovat tématu 

Božího království • Kazatel informoval  
o vznikání mládeže • Znovu jsme se vrátili 
k tématu skupinek ve sboru a k vývoji 
středečních biblických skupinek. Tomáš 
Jurtík přislíbil pomoc při vzniku mužské 
skupinky • Připravovali jsme povídací 
členské shromáždění • Mluvili jsme  
o sborové dovolené v létě 2017 • Mluvili jsme 
o nových lidech v našem sboru a o jejich často 
specifických potřebách  • Ohlédnuli jsme se 
za svatbami • Vydali jsme se po stopách klíčů 
od modlitebny a sestavili jejich předběžný 
seznam • Kazatel informoval starší o webu 
a jeho nefunkčnosti • Řešili jsme některé 
praktické záležitosti: zámek k vitríně; 
vyprání koberce; oprava dataprojektoru; stav 
technické lóže; přidělení úkolu slovíčka pro 
děti; využití bezdrátových mikrofonů.

V sobotu 12. listopadu 2016 se konala 
první společná konference české a slovenské 
části Církve bratrské podle nové Ústavy. 

Účastnilo se jí podle nové Ústavy 15 
kazatelů a 15 nekazatelů z české i slovenské 
části církve. Tvůrcům řádu se nedařilo se najít 
spravedlivý klíč k určení delegátů. Nakonec 
byli úsměvně vylosováni (!) při konferenci CB  
v Hradci nad Moravicí v květnu 2016. 

Los padl i na kazatele našeho sboru ve 
Frýdku-Místku. Konference byla jednodenní, 
konala se v Bratislavě a schválilo se na 
ní nové Vyznání Církve bratrské, z pera 
nejlepších teologů Církve bratrské. Dále se 
schválila celocírkevní komise pro Ústavu, 
pro Duchovní zásady a Vyznání víry, aby 
se schválené dokumenty mohly či nemohly 
průběžně měnit. 

3. prosince 2016 se bude konat mimořádná 
konference Církve bratrské, která uzavře 
vysilující legislativní maraton. Tématem 
bude schválení nového Řádu správy Církve 
bratrské. Pracovala na něm 7 let skupina 
pod vedením bratra Jana Luhana, hnacím 
motorem byl tajemník RCB Petr Grulich. 

Řád jsme opakovaně připomínkovali. Už jen 
tento proces zabere mnoho sil a času. Doznal 
mnoha proměn. Staršovstvo se přesto kloní  
k názoru nezvednout ruku pro nový Řád správy 
církve. Je psán nelaskavým a nepříjemným 
jazykem. Připomíná spíše zákon než řád. 
Vypadá to, že na této konferenci dojde až  
k prudké diskusi. Obávám se, že se zde může 
i církev začít rozdělovat na ty, kdo nový řád 
budou respektovat a naopak. Prosím modlete 
se za tuto konferenci. 
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