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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

1.1. Petr Kučera vede Jiří Siuda

8.1. Petr Kučera vede Ota Fiala

15.1. Petr Kučera vede Petr Vítek

22.1. Lumír Svoboda vede Mirek Siuda

29.1. Tomáš Jurtík vede Daniel Kvasnička

další aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Manželské večery začínají od 28. 1. 

• Ekumenický týden modliteb 23.–29. 1.

• Večer chval 21. 1. v 19.00 v modlitebně 

(Další večery 18. 2. + 18. 3.)

• Připravuje se skupinka Základů víry

• Připravuje se setkávání mužů 
Rok 2016 je za námi a zbývá 

okomentovat poslední dva měsíce.  
I když něco z listopadu najdete  
v minulém Rozbřesku, pro úplnost 
zopakuji. 

První listopadovou neděli jsme 
uspořádali sborovou schůzi se 
společným obědem. Jejím smyslem 
bylo popovídat si o našem sboru, a to 
jinak než organizačně. Zazněly vážné 
otázky. Sporadické odpovědi mě, jako 
kazatele, zklamaly. 

Uvádím kousek zápisu: 
Otázka: „Rosteme v CB FM duchovně, 

či v CB FM duchovně vadneme?“ 
Zaznělo jen pár odpovědí zhruba ve 
smyslu:  „…setkávání ve sboru CB 
FM potřebuji; dobíjím své duchovní 
baterky“ anebo „…můj duchovní růst 
je mou individuální záležitostí – sbor 
CB FM na něj příliš nemá vliv.“ 

Otázka: „Každý člen sboru nechť je 
i členem nějaké skupinky“ a související 
otázky: Je to správný postoj? Je to 
reálná ambice? (byť např. jen 1x do 
měsíce). Otázka zůstala více méně 

nezodpovězena:  „Nelze nikoho nutit chodit do 
nějaké skupinky. Kdo skupinku chce, najde si 
takovou, která mu vyhovuje.“ „Některé rodiny jsou 
v takové situaci, že jim je každá společně strávená 
minuta dražší než účast na jakékoli skupince.“ 
„Plnohodnotnou účast na skupince si lze představit 
jen za předpokladu zajištění hlídání dětí.“

Od 14. 11. do 17. 11. jsem byl na služební 
dovolené na Ukrajině. Smyslem této cesty 
bylo navštívit onkologicky nemocné, kterým 
Diakonie naší církve přispívá na neuvěřitelně 
drahou léčbu, kterou si platí pacient zcela 
sám. Byla to jízda, popsal jsem ji podrobně na 
svém blogu zababik.blogspot.com. Doporučuji  
k přečtení. Držte si klobouky. 

V listopadu definitivně skončily biblické hodiny 
o Probuzení. Původně bylo v plánu skončit před 
prázdninami (!), ale scházelo se nás tak málo, že 
se občas povídání nekonalo, jindy se zopakovalo 
minulé téma. Tyto biblické, které měly pro mě 
osobně velký význam, se těšily nejmenšímu 
zájmu za posledních osm let, co jsem ve Frýdku. 
Záhadným jevem pro mě byla první biblická na 
nové tříkrálové téma v adventu. Sešlo se nás snad 
patnáct. 

V první adventní neděle byla pro mě jednou 
z nejčernějších: Raději jen letmo vzpomínám:  
Petr Plic běhající mezi kazatelnou a zvukařským 
pultíkem. Můj skoro pozdní příjezd. Dýchavičný 
„nedoprovod“ ke kancionálovkám. Opravený, ale 
nedoladěný dataprojektor a díky němu legrační 
obrázky.  Děti zlobící na chodbě a rušící do té míry, 
že i trpělivý Mirek Gřunděl už nevydržel a zasáhl. 
Díky! Kázání se také nedařilo, jakési kazatelské 
dno, byť jsem se snažil. Dlouho jsem se necítil tak 
prázdný a jakoby opuštěný. Když na onu neděli 
vzpomenu, ještě mě mrazí. 

mládež
neděle 17.00

manželské večery
Sedm večerů – večeře pro dva při svíčkách. Cílem kurzu založeného na křesťanských
principech je posílit a prohloubit partnerský vztah. Po večeři následuje přednáška na
jedno z těchto témat: Budování pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfliktů,
Síla odpuštění, Vliv našich původních rodin, Dobrý sex, Láska v akci.
Během večera budou probíhat diskuze v soukromí jen pro daný pár.

Cena: 2800 Kč pro pár (14 večeří) + gratis praktická příručka pro každého účastníka.
Kdy: v soboty 28. ledna / 11. února / 25. února / 25. března / 8. dubna / 29. dubna /
20. května / 24. června (bonusová after párty)
Kde: Lidový dům v Místku od 19hod–21:30hod.
Částku 2800 Kč za váš pár uhraďte na bankovní účet do 20. 1. 2017
Bankovní účet: 2300069113 / 2010 Variabilní symbol: 22222
Uveďte prosím své jméno a příjmení do poznámky k platbě, ať víme od koho platba přišla.

Kontaktní osoby: Samuel a Radka Fürstovi, tel: 737 392359, e-mail: furstsamuel@gmail.com
Pořádá Sbor Církve bratrské ve Frýdku-Místku. Těšíme se na setkání s vámi!

dorost
pátek 16.30

kontakt
kazatel: Petr Kučera
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
email: zababuv@gmail.com

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00
Od ledna začínáme s výklady listů do Korintu, 

kapitolu za kapitolou. Opět se budeme snažit 
společně hledat Boží vidění světa ze stránek Písma, 
snažit  novým jazykem vyjádřit staré tajemství Bible 
a klást evangeliu dnešní otázky a nacházet nevšední 
odpovědi. 4. 1. bude spíše povídací seznámení s celou 
knihou a dobovým kontextem. 



První adventní neděli se konala další výprava 
za probuzením, do Ježíšova kostela v Českém 
Těšíně. I když bylo mrazivo, účastníků bylo dost 
a akce se vydařila. Ve výpravách za probuzením 
budeme pokračovat i dále. Zřejmě tato forma 
předávání zvěsti o probuzení z Ducha svatého 
je pro naše společenství příhodná. 

Začátkem adventu se uskutečnily tři klasické 
akce: 1) pletení věnců – bylo nás méně 
než jindy, ale nálada byla družná a dílná.   
2) Mikulášské deskohraní, tam jsem nebyl, 
ale šlo o akci vydařenou a 3) Mikulášské 
hrátky a tvoření, kam přišel i Mikuláš  
s andělem, bez čerta. 

Během vánoc jsme se snažili několikrát 
vysvětlovat vánoční postavičku Ježíška. 
Snad se to citlivě i jednoznačně podařilo. Sám 
nemám rád pohádky o tom, že dárky nosí 
Ježíšek. Je to degradace Pána Pánů a Krále 
králů na podivného dobromyslného panáčka. 

Na jednom ze setkání dorostu byl hostem 
Pavel Backa a vyprávěl si s dětmi o hraní her 
na počítači. Ze setkání vyplynulo, že naše 
děti jsou ve vztahu ke gamesám téměř imunní  
a raději si čtou. Překvapen byl i host. 

Na dorostu jsme připravili malou vánoční 
scénku z pera Marka Moškoře. Byla 
příspěvkem k vánoční bohoslužbě, kde 
letos poprvé nevystupovaly děti s klasickým 
básničkovým pásmem. Děti místo veršovánek 
hezky a vesele zazpívaly a kazatel pro ně měl 
vánoční kázání.   

Adventní kázání se věnovala tématu Božího 
království. Jsem vděčný starším, že mě  
k tomuto tématu přivedli. Jen stručně:

Rada CB ohlásila vizitaci v našem sboru, 
bude se konat na jaře a vizitátorem bude 
Tadeáš Filipek z Českého Těšína.  

V prosinci jsme opět obnovili modlitební 
inspiračník. K mání je u kazatele. 

Museli jsme řešit technické záležitosti. 
Dataprojektor byl opraven, v opravě je nyní 
mixpult. Řeší se na půl funkční alarm. Do finále 
se blíží zprovoznění vitríny na fasádě. Zámek 
pro ni vyráběli až v Izraeli! Nový sborový web 
rovněž spatří světlo internetu. 

V sobotu 3. 12. 2016 se konala mimořádná 
konference Církve bratrské, která uzavřela 
vysilující legislativní maraton. Byl schválen 
nový Řád správy Církve bratrské poměrem 
hlasů 100 pro, 60 proti a 22 se zdrželo. Řád 
má odlišný charakter, než mívaly dosavadní 
řády CB, je skutečně pouze organizačně-
správním dokumentem. V platnost vstoupí  
1. ledna 2017. Zbývá dodat, že frýdečtí 
delegáti hlasovali proti přijetí. Navzdory 
tomu je nový řád přijatelný a budeme jej ctít.  
V dalším jednání byl konferencí zvolen nový 
celocírkevní tajemník pro mládež Ondřej 
Svatoš z Písku a bylo schváleno založení sboru 
v Sušici. Do seniorátu nastoupil nový vikář, 
Daniel Litvan, pro stanici Orlová. 

V prosinci jsme se po dlouhé době sešli 
zástupci frýdecké ekumény, a to na půdě 
naší modlitebny. Poprvé jsme se poznali 
s administrátorem sboru ČCE Mojmírem 
Blažkem. Dalším zajímavým členem ekumeny 
byl pastor Szlaur z Církve živého Boha. Kromě 
vzájemného seznámení jsme naplánovali 
ekumenický týden modliteb. 

Ekumenický týden modliteb

Do světa přichází Kristus a s ním i Jeho 
království. Přichází nenápadně, ale 
takříkajíc na dosah ruky. Je jako síť, 
jako poklad, o který zakopnete na poli 
i jako  perla, kterou koupíte na tržišti, 
je jako kvas který neviditelně promění 
celé těsto. Prosme každý den – přijď 
království tvé do našeho srdce, do 
našich rodin, do našeho sboru i města. 

I mládež měla své aktivity, byť se nás sešlo 
méně. Ale připomenu ty, co se mi do mysli 
zapsaly nejvíce. Setkání s oduševnělým 
příběhem Marie Uhlíkové; promítání filmu 
God's Not Dead 2; výprava do vodního světa 
v polské Wisle s pozoruhodnou koncovkou  
u kazatele Jakuba Vrtani v Lištné. Půvabná byla 
vánoční mládež na kterou sami organizátoři, 
krom kazatele, zapomněli.

Datum Čas Místo konání Kázající

Pondělí
23. ledna 17.00

Slezská církev 
evangelická a.v.
Smetanova 376

František Boldy
Z Římskokatolické farnosti Frýdek
Modlitby za naše rodiny a děti

Úterý
24. ledna 17.00

Českobratrská církev 
evangelická
Fara ČCE; Husova 377

Jakub Chládek 
Z Církev adventistů sedmého dne
Modlitby za děti, dětské organizace 

Středa
25. ledna 17.00

Církev bratrská
Václava Talicha 2266, 
výměník DISTEPu

Josef Maňák 
Z Římskokatolické farnosti Místek
Modlitby za stát, vládu, prezidenta 

Čtvrtek
26. ledna 17.00

Kostel sv. Jakuba  
v Místku
Farní náměstí 56

Petr Kučera
Z Církve bratrské 
Modlitby za naše město Frýdek-Místek

Pátek
27. ledna 17.00

Církev adventistů 
sedmého dne
Slezská 1982

Mojmír Blažek 
Z Českobratrské církve evangelické
Modlitby za problémy světa

Neděle
29. ledna 16.00

Kostel sv. Jana Křtitele  
ve Frýdku
Farní ulice 1

Lukáš Borecki 
Ze Slezské církve evangelické a.v
Modlitby za posílení naděje příchodu Páně

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, 
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte  
za všechny bratry i za mne. – Ef. 5:18 

na celém světě je prý
jen jedna pravá církev

všeobecná církev kristova teď jen nevím, jestli ta
v místku nebo ostravě
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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

5. 2. Petr Kučera vede Petr Mauler

12. 2. Petr Kučera (VP) vede Marek Moškoř

19. 2. Daniel Fajfr vede Petr Kučera

26. 2. Petr Kučera vede Samuel Fürst

5. 2. diskusní osobní čtení Bible

11. 2. herní Laser game Ostrava

12. 2. mládež se nekoná, viz 

19. 2. host Michael Novotný

26. 2. studijní příběh Kaina a Ábela

další aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Sese, v 16.30, tedy 14. 2. a 28. 2.  

(každé 2. a 4. úterý v měsíci)

• Večer chval 18. 2. v 19.00 v modlitebně 

(další večer 18. března)

• Připravuje se skupinka Základů víry

• Připravuje se setkávání mužů 

Nový rok jsme zřejmě začínali každý 
doma. Možná jste si rovněž cinkli  
s novoročním přípitkem červeného 
vína z Mutěnických sklepů. Sklonek 
roku 2016 jsme ale prožili společně  
v modlitebně, s promítáním obrázků z 
uplynulého roku, s rozhovorem o tom, 
co bylo a možná bude. Slavnostního 
ohňostroje se nakonec, po jistém 
ostýchání, ujal ostřílený střelmistr 
Samuel Fürst. 

Začátek nového roku byl ve znamení 
členské schůze. Letos se uskutečnila 
ve zdravě raném termínu. Samotný 
průběh byl poklidný až do přečtení 
revizní zprávy. Dosavadní praxe revizí 
účtů byla spíše laskavě formální, letos 
se ocitly finance pod drobnohledem 
Davida a Veroniky. Hodnotili nejen 
účetní stránku věci, ale především 
účelovou. Byl jsem za jejich práci 
velmi vděčný a vážím si jí. Podnítila 
dobrou diskusi o směřování sboru 
a jeho budoucnosti. Schůze byla 
zakončena společným obědem. 

Co na schůzi nebylo řečeno a z tabulek nebylo 
možné vyčíst je, kolik sbor ušetřil. Například 
„profi“ vitrína na fasádě by stála desetitisíce  
a máme ji zdarma. Nápis na fasádě rovněž máme 
zdarma. Webové stránky máme opět zdarma. 
Úklidové služby si děláme rovněž zdarma. A mohli 
bychom pokračovat dál. Církev je v konečném 
důsledku jedna z nejefektivnějších organizací, a to 
díky osobní obětavosti a vnitřní motivaci.

Všem odpovědným osobám rovněž děkuji za 
včasné zaslání zprávy pro členskou schůzi. 

Lednové členské schůzi předcházelo velmi vážné 
staršovstvo. Stačil trochu pozornější pohled do 
finančních tabulek. Čísla totiž neúprosně zrcadlí 
způsob života i smýšlení společenství. Na základě 
prostého sčítání a dělení nám začalo být jasné, 
že dosavadní pohodlné časy končí. Model, kdy  
i malý sbor, jako náš,  má svého kazatele, do sedmi 
let končí. Ano, špatně se mi po tomto staršovstvu 
spalo. 

Jaké je řešení? Z mého pohledu je víceoblastní:
(1) mělo by nás stále více přibývat; i své finanční 

aktivity proto musíme více napřít do oblasti misie;
(2) obětavost členů by se měla zvětšit. Zatím je 

to tak, že sbor táhnou silní obětavci a je otázkou 
času, kdy jim dojde chuť a síla; 

(3) je třeba vážně zvážit otázku, zdali kazatel na 
plný úvazek není v tuto chvíli plýtváním financí.

V lednu se po roce sešel tzv. podnětný tým, tedy 
skupinka, která byla loni v lednu na Konferenci 
obnovy. Zamýšleli jsme se nad otázkou proměny 
duchovního života našeho společenství. Diskuse 
to byla velmi zajímavá. Diskutoval se další 
postup obnovného procesu a i způsob fungování 
společenství. Byl jsem velmi rád, že tým opět sešel. 
K dalšímu setkání využijeme přítomnost Daniela 
Fajfra v našem sboru. 

program mládeže
neděle 17.00

mimořádné akce
V neděli 19. 2. bude zvláštní slavnost, požehnáno bude Timoteovi Fialovi a Ondřeji Kubátkovi, 

měla by proběhnout obnova křestního slibu Vaška Dvorského jun.. 
Hostem této neděle bude Daniel Fajfr, předseda rady Církve bratrské. 
 
V neděli 12. 2. v 17.00 zve Marek Moškoř všechny rodiče a zástupce besídek k informativní schůzce 

ohledně působení nejmladších dětí v dorostu a koncepci, jak bychom měli pojmout přechod dětí  
z besídky do dorostu. 

dorost
pátek 16.30
10. 2. dorost nebude – jarní prázdniny

akce dorostu
 
18. března – Jarovolání na Ondřejníku.
31. 3.–2. 4. – Víkendový pobyt

na chatě v Beskydech.
5.–7. května – Biblická stezka – Hrádek.

Začínáme se systematičtěji věnovat přípavě, 
rodiče, prosíme o vaši nápomoc.

červen – pá/so – Přespávačka v Opavě.
7.–16. čevence – Letní tábor – společně 

s Opavou na Slezské Hartě, cena: 2000 Kč

kontakt
kazatel: Petr Kučera
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
email: zababuv@gmail.com

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00
Od ledna pokračujeme s výklady listů do Korintu, 

kapitolu za kapitolou. Opět se budeme snažit 
společně hledat Boží vidění světa ze stránek Písma, 
snažit novým jazykem vyjádřit staré tajemství Bible 
a klást evangeliu dnešní otázky a nacházet nevšední 
odpovědi. 1. 2. 2017 bude setkání „pouze“ modlitební 
pod vedením Tomáše Jurtíka



V lednu měla začít dlouhodobě inzerovaná 
Manželská setkání. Žel čtrnáct dní před 
začátkem byla zrušena. Já osobně nejsem 
přítel takových rozhodnutí, ubírá to na 
důvěryhodnosti akcí. Ale někdy není jiné zbytí. 

Po měsíční odmlce se rozjela mládež. 
Dvakrát se sešel se tým vedení. Na něm jsme 
se domluvili na dalších programech v lednu  
a únoru. Domluvili jsme se rovněž, že na 
každém setkání mládeže budeme číst z Písma, 
což se doposavad nedělo. Na mládež se opět 
dařilo pozvat přátele a kamarády. O image 
si s mladými povídal znalec, Marek Moškoř.  
O předsevzetích a sebeovládání s mladými 
mluvil Mark Krupa (osobní kouč kazatele).

V modlitebně v pátek 20. 1. proběhlo setkání 
staršovstev seniorátu. Představily se nám 
různé vizionářské projekty. Slyšeli jsme příběh 
CB Trojky, příběh nové misijní stanice v Opavě, 
obtížnosti obnovy letité misijní stanice ve 
Frenštátě a realitu velké misijní vize v Ostravě-
Porubě po třinácti letech. K setkání patřilo  
i společenství u jídla, které připravili, tu více, 
tu méně ochotně, naši dorostenci. Ti také 
účastníky vítali, což se všem moc líbilo. Potlesk 
pro ně byl zasloužený.  Na setkání jsem byl 
rovněž téměř sesazen z funkce seniora – díky 
rozdaným fakturám za seniorátní dny.

Pokračuje příběh vitríny na fasádě. Nejde se 
o něm nezmínit. Nejdříve trvala jarní jednání 
s Distepem o umístění na fasádě. Na podzim 
byla vitrína dovezena; úsilím dvojice PAT  
a MAT byla připevněna na fasádu; zámek měl 
být vyroben v Izraeli a po dlouhém čekání byl  
nakonec nějak upraven v Čechách. Žádali jsme 
o odbornou montáž a bylo nám řečeno, že to 
zvládneme sami. Zvládli jsme, ale zámek jde 
tak ztuha, že s ním nejde pohnout. Nyní už 
tři týdny čekáme za vyžádaného zámečníka. 
Příběh pokračuje dál. Leč právě jsem se 
dozvěděl, že zámečník dnes, v pátek 27. ledna 
přijel a vitrína je funkční. Hurá! 

 V sobotu proběhl večer chval spojených 
doprovodných kapel. A byl to krásný večer  
s větší účastí než v prosinci. 

Leden je v technické lóži ve znamení výběru 
nového mix-pultu. Dosavadní provizorní 
slouží v základních oblastech dostatečně, takže 
s výběrem není kam spěchat. Budeme moci 
najít nejlepší variantu poměr cena/výkon.

 Ještě ve chvíli, kdy píšu toto zpětné 
ohlédnutí, probíhá ekumenický týden 
modliteb. Setkání jsou to hezká, s výbornými 
kázáními a s častými spontánními modlitbami.  
Z našich členů se ekumenických modlitebních 
zúčastňuje především generace, jímž jsou tato 
setkání vlastní. 

Rozdělování slovíček pro děti se od ledna 
ujala Jana Rožková. Děkujeme dosavadní 
„rozdělovnici“ Martě za její službu a Janě 
přejeme moudrost i trpělivost. 

V lednu byly spuštěny webové stránky sboru 
(cbfm.cz), v soudobém vzhledu. Nové stránky 
jsou uživatelsky příjemné jak pro uživatele PC, 
tak pro vlastníky převažujících chytrých telefonů 
a tabletů. Obsah se stále doplňuje novými  
i staronovými informacemi.  Pro nás, co web 
krmíme informacemi, je to vítaná změna, 
protože aktualizace jsou mnohem příjemnější 
a pohodlnější.

– Petr Kučera 

Verše pro služby na rok 2017

Besídky
Izajáš 55:6  Hledejte Hospodina, dokud se 

dává najít, volejte ho, dokud je blízko.

Dorost
Žalmy 24:3 Kdo vystoupí na Hospodinovu 

horu? Kdo stane na jeho svatém místě?

Mládež
Lukáš 17:20-21 „Boží království nepřichází 

tak, abyste ho mohli pozorovat; ani neřeknou: 
‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘. Neboť hle, Boží 
království je mezi vámi.“

Staršovstvo
Lukáš 6:44-45  Každý strom se pozná po svém 

ovoci. Vždyť z trní nesbírají fíky ani z trnitého 
keře nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší  
z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý 
člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé; 
neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce.“

Skupinky
Matouš 5:9  Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, 

neboť oni budou nazváni Božími syny.

Chvály
Přísloví 16:3  Uval své dílo na Hospodina  

a tvé plány obstojí.

Dětský domov
Jozue 23:8  Neboť jestliže přilnete k 

Hospodinu, svému Bohu, jak jste to činili 
až do tohoto dne

Setkávání rodinek
Jeremjáš 29:11  Vždyť já znám úmysly, které  

s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly 
o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost  
a naději.

Sese
Jan 21:15 Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu 

Petrovi: „Šimone Janův, miluješ mne více než 
tito?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě 
mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky.“

Tatínci
Jan 7:37-38  V poslední, velký den svátku Ježíš 

vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně  
a pije.  Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky 
živé vody poplynou z jeho nitra!“

Spolupráce se soc. službami
Žalmy 71:1 V tobě, Hospodine, hledám 

útočiště, kéž nejsem nikdy zahanben!

Technická lože
1 Korintským 3:16  Nevíte, že jste Boží svatyně 

a že ve vás bydlí Duch Boží?

Úklid 
Žalmy 37:3  Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; 

přebývej v zemi a pěstuj poctivost.

hledáme právě tebe?

Již delší dobu hledáme ochotné lidi, 
kteří by si vzali za své některé  
z následujících služeb/aktivit. 

• Péče o nástěnky
• Legoprojekt 
• Kurzy Alfa

Zájemci nechť se hlásí u kazatele.

Sbor 
Římanům 8:38  Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost 

ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit 
od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

5. 3. Tomáš Jurtík vede Tomáš Jurtík

12. 3. Jan Kočnar vede David Neuwirth

19. 3. Petr Kučera vede Ota Fiala

26. 3. Kyle Evans vede Dalibor Kubátka

2. 4. Petr Kučera vede Mirek Siuda

9. 4. Petr Kučera vede Jiří Siuda

3.–13. 3. Kazatel na dovolené

18. 3. Jarovolání

24. 3. Setkání mužů, 19.00 ve Stolárně

25. 3. Dětský karneval

31. 3.–2. 4. Víkendovka dorostu

7.–9. 4. Vizitace Tadeášem Filipkem

14.–16. 4. Velikonoce + modlitby 24/1

22. 4. Společné bohoslužby 
s Apoštolskou církví

9. 6. Noc kostelů + Dětský den

2.–7. 7. Sborová dovolená

8.–16. 7. Tábor dorostu

23.–30. 9. Legoprojekt

30. 10.–4. 11. Exit Tour

další aktivityshromáždění
neděle 10.00 • Dorost: pátek 16.30

• Mládež: neděle 17.00

• Sese: 7. 3. a 21. 3. v 16.30

• Večer chval: 18. 3. v 19.00 v modlitebně

• Připravuje se skupinka Základů víry

Během února jsme mohli zažít 
minimálně dvě velmi povzbudivé 
neděle. První neděli nás navštívil 
Dušan Čičko se svým svědectvím. 
Je čistý od drog, ale je potřeba se za 
něj modlit a občas mu třeba i zavolat  
a povzbudit ho. 

18. února jsme pak spolu prožili 
s Vaškem Dvorským suchý křest  
a požehnání Timotee Fialy a Ondřeje 
Kubátky. Kázáním, suchým křtem 
i požehnáním posloužil současný 
předseda Rady Církve bratrské Daniel 
Fajfr. Proběhlo setkání „Sdružení 
přátel dorostu a besídky“. Domluvilo 
se, že děti budou přestupovat do 
dorostu, až budou zralé, doporučeným 
věkem je 10 let. Dohodli jsme se, že 
budeme společně dělat akce besídky 
a dorostu. Jsou čtyři varianty místa 
pobytu na sborovou dovolenou:  
2× Český ráj, Orlické hory a Vysočina. 
Výběr začal, další informace u Katky 
Totevové. Na mládež zase přestali 
docházet pozvaní kamarádi, což je 

nám to líto. Akorát na akci Laser Game přišli  
i někteří Laviňáci. S Petrem Kadlecem z Třebové 
jsme se dohodli, že uspořádáme o prázdninách 
týdenní akci brigáda na Lukově a pokusíme se 
na ni ještě jednou pozvat bývalé laviňáky. Rozruch 
kolem mixpultu ustal. Snad něco pomalu zraje. 
Sborový sklad je konečně díky nemalému úsilí 
vyklizen a skoro dokončen. Zbývá natřít a pověsit 
věšáky. Ze skladu jsme například odnesli dvě 
velké kabely plné igelitových tašek. S Martinem 
Kubartem jsme přidali tuto sobotu další police, 
čímž zmizela zavazející bílá deska. Jsem za tuto 
akci velmi rád. Sklad mi ležel v žaludku dlouho. 
Díky moc Petrovi, Kamilovi a Martinovi. Rovněž 
podařenou akcí byla „vitrína“. Minulý Rozbřesk 
jsem vás informoval o dalším díle seriálu. Díky 
Tomášovi je už ve vitríně bílá magnetická deska 
a na ní obnovené informační panely v úpravě 
Marka Moškoře. Sešla se rovněž skupinka ve 
složení Marek, Jurtíkovi a kazatel. Debatovali 
jsme o webu. Naučili jsme se web administrovat, 
dohodli jsme se, co je potřeba dotáhnout. Myslím, 
že dokončení stránek je nablízku. Staršovstvo se 
sešlo v únoru, nejkratším měsíci třikrát. Dvakrát 
k plánování, přemýšlení a modlitbám a jednou 
k rozhovorům. Všechna staršovstva byla velmi 
užitečná a výživná. Bratislavští mi opět poslali 
dopis s pozváním na dvě vícedenní „konzultácie“ 
k nim do Bratislavy. Smyslem těchto „konzultácií“ 
je vzájemné poznání toho, jestli bych se jim tam 
hodil z jejich strany a naopak, zda-li bych já 
nechtěl začít přemýšlet o Bratislavě. Rozhodl 
jsem se jim dát alespoň šanci. Zdá se mi poctivé 
jejich opakované pozvání vzít vážněji než suše 
odmítnout. Kdo ví, zda-li za tím není Boží hlas pro 
nás všechny.                   – Petr Kučera

dlouhodobý výhled 2017

akce dorostu
 
17. března – Mapovačka, na sebe sportovní 
oblečení na ven!
18. března – Jarovolání na Ondřejníku.
31. 3.–2. 4. – Víkendový pobyt.
5.–7. května – Biblická stezka – Hrádek.

kontakt
kazatel: Petr Kučera, email: zababuv@gmail.com
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
účet sboru: 2300069113/2010

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00

Od ledna pokračujeme s výklady listů do Korintu, 
kapitolu za kapitolou. Na konci února to už byla 
pátá. 8. 3. 2017 bude setkání „pouze“ modlitební pod 
vedením Tomáše Jurtíka.

ze staršovstev

Byla schválena podpora pro Evu Markovou – 
misie na Sibiři – schváleno 1000 Kč měsíčně.  
★ Dohodly se dlouhodobě termíny v životě 
sboru. ★ Řešili jsme některé praktické i pastýřské 
záležitosti. ★ Připravovali jsme vizitaci.  
★ Schválili jsme pojištění pro dětské akce.  
★ Znovu jsme řešili vysluhování Večeře Páně. 

poslední kapka

S Petrem Vítkem jsme byli na akci „Poslední 
kapka“, kterou pořádá Šance podaná ruka 
(www.sancepodanaruka.cz). Je to křesťanská 
iniciativa pro pomoc potřebným na základě 
křesťanské víry. Nedělají tedy pouze lidskou 
terapii, ale vnášejí pro proměn lidí evangelium  
v nezastřené podobě. Podle mě dělají dobrou práci 
a velmi pomohli Dušanovi, zejména bratr Maroš. 
Tým Šance se modlí za Frýdek, kde by chtěli 
začít s podpůrnými skupinami. Nabízeli jsme jim 
eventuální možnost v naší modlitebně. Petrovi  
i mě se setkání líbilo, bylo velmi povzbudivé, 
zaznělo mnoho svědectví, mnoho modliteb. Hrála 
nabušená kapela Duch Otce. Ve vzduchu lehký 
odér bezdomovců. Setkání se konalo na Karmelu 
ve Smilovicích.                     – Petr Kučera 



Šedý kůň
na

ps
al

 P
E

TR
 D

V
O

Ř
Á

Č
E

K
, k

az
at

el
 v

 B
rn

ě 
– 

B
et

an
ii

Ztělesňující styl života,  
aneb život uprostřed světa

Zesvětští církev a ztratí svou „slanost“, 
když bude nevěřícím lidem jako nevěřící? 
Jak ztělesňovat evangelium tady a teď? 
Přemýšleli jsme někdy nad tím, jak moc 
žijeme odtělesněni od spousty věcí, které 
jsou nám zprostředkovány? U kolika 
tragédií jsme prostřednictvím zpravodajství 
přítomni a přece tělem nepřítomni. Kolik 
dokumentárních filmů jsme viděli, aniž 
bychom danou problematiku zakusili svýma 
očima, rukama, svým tělem? Sociální sítě, 
kam píši tento článek, aniž bych se vám 
podíval do očí, se také podílí na tom, že 
dochází k odtělesnění. Nestalo se i naše 
křesťanství vůči okolí odtělesněné?

Způsob jakým Bůh vykoupil svět a zjevil se 
nám, bylo ztělesněním Slova, Syna Božího. Stal 
se tělem, a přišel žít mezi nás (J1,1–18). Jan 
1,14: To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi 
nás. Stejně jako Ježíš byl poslán na tuto zem 
mezi nás lidi, i my jsme posláni mezi ostatní lidi. 
Jan zaznamenává Ježíšova slova: Pokoj vám, 
opakoval Ježíš. Jako mě poslal Otec, i já posílám 
vás (J 20,21) nebo v J 17,18: Jako jsi poslal na 
svět mě, tak jsem já poslal na svět je. V teologii 
se mluví o Boží misii – missio Dei. My, kteří 
jsme poznali Ježíše Krista, jsme vyslanci, stejně 
jako byl vyslaný Ježíš – Boží Syn. Charakterem 
našeho bytí tedy je „vyslání“. Církev je v jádru 
společenství vyslaných, nikoli setkávajících se. 
Když mi toto před lety došlo hlouběji, začalo se 
mé křesťanství radikálně měnit.

Evangelium k lidem, ne naopak
Princip „ztělesnění“ nás učí přivádět církev za 

lidmi místo, abychom přiváděli lidi do církve. 
Lidé nechtějí být „pocírkevničtěni“. Proč by 
to měli chtít? Nejde ani tak o to dostat lidi do 
církve, ale dostat „Ježíše“ a jeho evangelium  

Pár tipů, které věřím, že stojí za zkoušku. 
• Jezme a pijme s lidmi kolem nás, a to 
pravidelně! Třeba jednou týdně. V zaměstnání, 
s přáteli. 
• Pokud máme rádi zvířata, pořiďme si psa 
a choďme na procházku se psem. Velmi rychle 
tak zabředneme do rozhovorů s lidmi z okolí 
našeho bydliště.
• Zkusme si číst Písmo na veřejných místech. 
Zjistíme, že nás oslovuje novým způsobem.
• Zapojme se do nějakého spolku, klubu  
v místě svého bydliště. Místo chození na 
církevní akce a jejich organizování, vytvářejte 
vztahy s lidmi, kteří neznají Ježíše Krista  
a přesto hladoví po věcech, jejichž zdrojem je jen 
Bůh (jistoty, štěstí, naplnění života, proměnu 
nejbližších vztahů, nebýt sami...). Smyslem 
není jen někam na oko patřit. O tuto habaďůru 
nikdo nestojí, ani Bůh. Jde o to se skutečně stát 
součástí svého okolí. O to jde ve vtělení. Ježíš 
nebyl jen na oko člověkem. Skutečně jím byl, 
se vší tekoucí krví a fyzickou bolestí.
• Přemýšlejme, kde máme dobré příležitosti 
srůst s okolím, ale protože spěcháme, 
nevyužíváme toho. Například při vyzvedávání 
dětí ze školek a škol. Udělejme si čas na 
nepředvídatelné příležitosti. Pokud se jen 
honíme za splněním povinností, říkáme 
druhým: Bůh pro tebe není a nemá na tebe čas.
• Vytvořme si prostor pro spontánnost. Jsou 
to právě neformální a neplánované chvíle  
s lidmi, které vytvářejí vztahy. Všimněme si 
kolik klíčových rozhovorů a věcí se odehrálo  
v evangeliích na cestě a zcela neplánovitě. 
Pokud cokoli neočekávaného vnímáme 
negativně, nemůžeme předat poklady 
evangelia. Je třeba si vytvářet prostor pro 
spontánnost a nastavit si rytmus života tak, aby 
pro věci, které přicházejí „mimochodem“ byl 
čas. Pokud budeme neustále v časovém stresu, 
těžko budeme někoho milovat.
• Věnujte se lidem z vašeho okolí, kteří mají 
zájem hledat Boha ve svém životě. Nabídněte 
jim společné projití Základů křesťanství. 
Nabídněte jim modlitbu. Pomozte jim samým 

vidět Boží jednání v jejich životě (Sk 14,17). 
Bůh jedná v životě nevěřících lidí kolem nás 
(Sk 17,28). Pomozte lidem nalézat svého 
stvořitele, jehož podpis nosí v srdci. On jim 
není tak vzdálený a není tak cizí. Touhu po 
něm nosí každý v srdci (Kaz 3,11). Ptejme 
se na duchovní zážitky, na to zda a kdy lidé 
prožívali Boží blízkost. Mluvte s nimi o svém 
příběhu. Pomozte jim dělat praktické kroky na 
jejich duchovní cestě jejich tempem a skrze to, 
co je jim vlastní. Nestačí jen zapříst rozhovor 
s lidmi. Je třeba s nimi tvořit skutečné vztahy.
•   Zmapujte si svou „žeň“ a pak učiňte konkrétní 
kroky! Je velký omyl, že nesení evangelia je 
o mluvení. Moje zkušenost posledních let je, 
že je to o lásce (mít rád ty, kteří jsou mi cizí)  
a přemýšlení na modlitbách o lidech kolem 
nás. Až pak dochází na mluvení.
• Ptejte se lidí na jejich život. Zajímejte se o ně. 
Naslouchejte jim. Věnujte jim soustředěnou 
pozornost. Lidé poznají, jestli se s nimi bavíte 
jen proto, že jim něco chcete vnutit nebo jestli 
je máte skutečně rádi. Navazujte skutečná 
kamarádství s lidmi mimo církev. 
• Využijte oslavy všeho typu – svatby, 
narozeniny, narození dítěte… Církev nebývá 
spojena s oslavami a večírky. Ale Ježíš na jedné 
svatbě ve chvíli, když už všechno víno bylo 
vypito, promění vodu ve víno skvělé kvality  
a párty běží dál. Je dobré zažívat s lidmi důležité 
životní chvíle. Lidé začnou překvapivě mluvit  
o hlubokých otázkách na oslavě, kde se vytvoří 
atmosféra bezpečí, přátelství a mezilidské 
pohody. Křesťané mají dvojnásobný důvod 
slavit a vyjádřit vděčnost.

K přemýšlení:
Na jaké meze narážíte v otázce ztělesňujícího 

stylu života? Jakých aktivit se jako křesťané 
nechceme účastnit? Vyhýbal by se jim i Ježíš? 
Budeme-li realisti – máme čas na své okolí? 
Nebylo by smysluplnější, čas, úsilí a finance 
vynakládané na mnoho církevních aktivit 
(které nenesou ovoce) investovat prostě do 
našich nejbližších vztahů, ve kterých žijeme?

k lidem (když poznají Ježíše Krista, sami budou 
hledat cestu do církve). To se děje, když se 
snažíme porozumět potřebám, rytmům života, 
vztahovým sítím, které jsou všude kolem nás. 
Jde o to všímat si, kde a jak se lidé scházejí. Kde 
probíhá jejich život, jak rozumějí svému životu 
nebo Bohu. Pak je na místě vyjádřit evangelium 
relevantním způsobem, který bude dávat 
posluchači smysl a bude řečen srozumitelným 
jazykem v kontextu jeho otázek.

Nesoustředit se na církev
Je třeba přestat soustředit naši misii na církev 

(jde nám o růst sboru, jde nám o početní růst, 
jde nám o to, abychom dělali to, co nám hlodá 
ve svědomí, že to dělat máme…) a soustředit 
ji na Boha. Prvotně je třeba se soustředit na 
Ježíše Krista, jím být oslněni, jeho zkoumat, od 
něj se učit, jím žít a z něj čerpat. To nás nutně 
povede k lidem. Abychom zde poctivě byli pro 
ně, s nimi a sdíleli s nimi svůj život. Až potom 
se zajímejme o to, jak budovat sbor, církev. 
Naopak to nefunguje! A. Hirsch to správně 
vyjádřil, když napsal, že christologie má 
určovat misiologii a ta určuje eklesiologii. 

Překážky
Největšími nepřáteli ztělesňujícího stylu 

života je individualismus (orientace na sebe 
sama), konzum (zaměření na naplnění našich 
osobních potřeb) a materialismus (orientace 
na „mít“ místo na „být“). Ztělesňující styl 
života je naproti tomu orientován na druhé 
lidi, jejich potřeby, a to kvůli vztahu, který jsme 
k nim zaujali. Poslední roky jsem přijal za své, 
že inkarnace (ztělesnění) není jen teologická 
teze, ale že to je povolání. Povolání inkarnovat 
se do prostředí, kam mě Bůh poslal. Začal 
jsem se pokoušet být skutečnou součástí 
svého prostředí a byl jsem nesmírně zaskočen 
odezvou svého okolí. Lidé reagují, mají zájem 
o „přiblížení se“ a co víc, chtějí se scházet, 
mluvit o duchovních věcech. A tak se scházíme 
a já nově objevil Ježíšova slova: … získávejte mi 
učedníky, křtěte je … a učte je… (Mt 28,19-20). 
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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

2. 4. Petr Kučera Mirek Siuda

9. 4. Petr Kučera Jiří Siuda (s Večeří Páně)

16. 4. Petr Kučera Petr Kučera

22. 4. Kučera /Lofítek Petr Kučera (společná neděle s AC Frýdek-Místek)

30. 4. Petr Kučera Petr Mauler

14.–16. 4. Velikonoce + modlitby 24/1

23. 4. Společné bohoslužby 
s Apoštolskou církví

9. 6. Noc kostelů + Dětský den

2.–7. 7. Sborová dovolená 
– Orlické hory

8.–16. 7. Tábor dorostu
– Slezská Harta

28.–30. 7. Víkendovka mužů 
– Bílé Karpaty

23.–30. 9. Legoprojekt

30. 10.–4. 11. Exit Tour

další aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost: pátek 16.30
• Mládež: neděle 17.00
• Sese: 4. 4. a 18. 4. v 16.30 (každé sudé úterý v roce)
• Muži: 5. 5. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)
• Večer chval: 16. 4. v 19.00 v kostele  sv. Jana Křtitele  

Bude pojmut jako oslava vzkříšení v rámci cesty do Emaus
• Okolo Frýdku cestička – 29. 4. – výlet rodin do Frýdeckého lesa  

+ odpolední mlsání v modlitebně (Pavla&Marcel)

Frýdecký dorost má letos nabitý 
kalendář a nejinak tomu bylo i letos 
na jaře. Na přelomu března a dubna 
jsme společně s opavským dorostem 
strávili víkend na horské chatě 
Kyčera v Beskydech. Celkem se nás 
sešlo 35 a pořádně jsme si užívali 
krásného teplého a slunečného 
počasí. I na koupání v ledové vodě 
místního kamenného bazénu došlo. 
Dřevěná chalupa bez zavedeného 
elektrického proudu se stala na tři 
dny a dvě noci základnou, z níž jsme 
vyráželi za dobrodružstvím.

Tématem víkendovky byla zlatá 
horečka. Děti, rozdělené do čtyř 
skupin, spolu zápolily o to, komu se 
nakonec podaří získat nejvíce zlata. 
Ještě předtím, než jsme se ale dostali 
k samotnému hledání drahých kovů, 
čekala nás náročná cesta na Aljašku, 
kterou jsme zažili během sobotního 
výletu. Museli jsme si vyrobit saně 
pro psí spřežení, naložit na ně zásoby 
a vydat se nebezpečným průsmykem 

až tam, kde ještě ležel sníh. Po překonání všech 
překážek jsme našli nedaleko Slavíče místo, 
kde děti měly za úkol samy připravit kotlíkovou 
polévku. Ukázalo se, že k úspěchu nestačí jen 
nosit dříví z lesa, ale opravdu je třeba táhnout 
společně za jeden provaz a umět si naplánovat 
práci. Každý je důležitý. Nejúspěšnější skupinka 
si pochutnávala na polévce již za 45 minut, 
ostatním to trvalo i hodinu a půl.  V dalších hrách 
jsme pak dorazili do cíle, a po překonání všech 
potíží si každý mohl ověřit, že být zlatokopem 
nebyl rozhodně žádný med.

Souběžně se zlatokopeckou tematikou jsme se 
věnovali také dějinám církve, které jsme probrali 
od jejích počátků až po současnost. V noční hře 
jsme pašovali knihy nového zákona územím 
ovládaným římskými vojsky. Období středověku 
a politické pletichy, na pozadí rozdělení církve na 
západní a východní, jsme zase intenzivně prožili 
pomocí larpové hry. Ve městě se obchodovalo, 
Papež svolal křížovou výpravu a Benedikt se 
svými stoupenci založil klášter. Hra děti vtáhla 
do děje a někteří ještě dlouho diskutovali o jejím 
průběhu a jak by to mohlo pokračovat dále.

Akce byla velmi povedená, až nám bylo líto, že 
trvala jen tak krátce. – MM

plán akcí v roce 2017

kontakt
kazatel: Petr Kučera
email: zababuv@gmail.com
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
účet sboru: 2300069113/2010

biblická a modlitební
středa 18.00

Od ledna pokračujeme s výklady listů 
do Korintu, kapitolu za kapitolou. 
Během dubna probíráme:  
5. 4. kapitola 8 – Co ještě křesťan 
dělat může – šedé zóny 
19. 4. kapitola 9 – Kazatel – jeho 
služba i jeho plat
26. 4. kapitola 10 – Co už křesťan 
dělat nemůže



Více z vás se mě ptalo, jak bylo v Izraeli. 
Dovolím si uvést několik poznatků. 

Izrael je velmi malá země, velká asi jako 
dvě třetiny Moravy. Soudě podle četnosti 
běžných zpráv, zdá se být tato země středem 
celého světa. Doposavad jsem si krajinu, 
ve které se odehrávaly biblické příběhy, 
jen představoval. Nyní jsem ji mohl spatřit 
vlastníma očima. 

Prvním šokem bylo pro mě obrovské 
tisícimetrové převýšení mezi údolím Jordánu 
a běžnou krajinou. Nikde jsem neviděl tak 
prudké silnice. 

Jiným překvapením byla pro mě hornatost 
celého Izraele. Města tu mají spíše na kopcích 
než v údolí. I Jeruzalém je město na horách. 

O suchu jsem věděl, ale nyní jsem ho spatřil. 
Déšť je v Izraeli požehnáním. Nikdo neřekne, 
že je škaredě, když prší. O to úžasnější je 
všudypřítomná zeleň na Izraelské straně, 
díky důmyslným závlahám i obyčejného 
chodníku. V Izraeli se staví přístřešky ne 
kvůli dešti, ale kvůli slunci. Nejpříjemněji je 
v jeskyních. 

Doma jsem se cítil u Galilejského jezera 
(spíše moře). Krásné a pokojné. Nad 
Kafarnau, kde bydlel Pán Ježíš, jsem prožil 
hezkou chvíli na místě, o které nám průvodce 
řekl, že to byla zřejmě ona hora, kam se chodil 
Ježíš modlit. Modlil jsem se tam i já. Krása. 

Judská poušť, kterou procházel Pán Ježíš  
a byl po svém křtu pokoušen mě také oslovila 
svou pustotou, ze které šel přímo strach  
a hrůza. Živě jsem si ji představil jako místo, 
kde vládnou démoni, kde vládne smrt a po 
vyprahlých svazích se prohánějí pouštní 
kozlové s dlouhými rohy. 

Dojem na mě udělala protestantská verze 
Golgoty. Jeruzalémské popraviště, kde je 
dnes autobusové nádraží, se nacházelo 
pod skalou, které se kvůli tvaru dodnes 
říká Lebka. Mohl jsem se rovněž projít 
Getsemanskou zahradou a navštívit jeskyni, 

kde asi Ježíš nocovával v příjemném chladu 
jeskyně.  

Měl jsem také možnost projít se krajinou, 
v níž si hráli na chytanou David a Saul. 
Polopoušť. Údolí s čistým potokem. S krkavci 
nad hlavou. Podobní asi přinášeli maso 
Eliášovi. 

Na konec něco ze současnosti: 
• Je silné vidět na vlastní oči kulturní rozdíl 

mezi arabskými a židovskými územími. 
• Je překvapující vidět na vlastní oči 

neexistující stát Palestina, která má v mnoha 
zemích, včetně naší, svá velvyslanectví. 
Neuvěřitelně imituje svou státnost, ale nemá 
vlastní měnu, elektriku, vodu, infrastrukturu. 
A vlastně ani vůli sama sebe vyhlásit za stát.  

• Je nádherné vidět podivuhodné požehnání 
izraelské práce. Jejich pole a sady jsou bujné 
a zelené. Na golánských vinicích pěstují 
víno teprve sedm let a už nyní vyhrávají 
světové soutěže. Turistický ruch v Izraeli 
kvete, záchody jsou krásné a čisté, zadarmo 
a státní. Styl obyčejných staveb, chodníků je 
východní, to ale nic nemění na tom, že jsme  
v nejrozvinutější zemi světa. 

• Úžasné je zažít sobotu. V pátek večer 
Izrael utichá. Auta přestávají jezdit, veřejná 
doprava taktéž, obchody jsou zavřené. 
Rodiny se scházejí ke společnému jídlu, 
odcházejí do četných synagog. Odpočívají od 
všedních dní. V sobotu večer pak slaví konec 
šabatu. Domnívám se, že rozlišování svatého 
a všedního je něco, co se máme od židů učit.  

Krátká vzpomínka na Izrael Březen pohledem kazatele

Velikonoce (nejslavnější svátky křesťanské)

Hledáme právě tebe?
Již delší dobu hledáme ochotné lidi, 
kteří by si vzali za své některé  
z následujících služeb/aktivit. 

• Péče o nástěnky
• Legoprojekt 
• Kurzy Alfa

Zájemci nechť se hlásí u kazatele.

Měsíc březen, byl pro mě měsícem 
dovolenkovým, kdy jsem mohl být v Izraeli. 
O mé cestě jsem se sdílel na mimořádné 
biblické hodině, pár postřehů jsem sepsal na 
protější stránce. 

V březnu se uskutečnilo dloholetě slibované 
setkání mužů. Proběhlo díky péči Petra Plice 
ve Stolárně u bowlingu. Zde jsme si domluvili 
rovněž mužskou akci o prázdninách 
a následné setkání, kde se domluvíme na 
pravidelném scházení. To se uskutečnilo 
první pátek v dubnu. Muži se dohodli, že se 
budou scházet vždy první pátek v měsíci.   

Další akcí, která se vydařila, byl dětský 
karneval. Zúčastnilo se ho  patnáct dětí, 
polovina byla hostů. Děti se dostaly na 
pohádkový ostrov, kde plnily úkoly. Opět díky 
za organizaci i nápady Pavle a Marcelovi. 
Krásná akce, o které děti mluvily dopředu. 

Poprvé jsem vyrazil na tradiční akci 

manželů Valíčkových – Jarovolání. Bylo nás 
dosti, bylo blátivo, klouzali jsme bahnem, 
ale bylo to super. Akce je to tradiční, pečlivě 
přípravená, s tradičními zastávkami, hrami, 
voláním jara, opečením špekáčků. Na závěr 
výborné buchty a fantastický ovocný čaj ze 
sušených ostružin. Každému tuto akci vřele 
doporučuji. Díky Jarovolání byl s námi i náš 
milý Karel Vrána s mládežníky z Chotěboře 
a Kutné hory. 

Poslední březnový víkend jsme s opavským 
dorostem vyrazili na beskydskou chatu 
Kyčera. Akci je věnován samostatný článek. 

V prostorách výměníku proběhl koncem 
měsíce velký jarní úklid. Byla umyta okna, 
vyprány záclony a nechali jsme si odborně 
vyčistit koberce. Moc děkuji všem, kteří 
obětovali svůj čas a přiložili ruku k dílu!

– Petr Kučera 

Zelený čtvrtek
18.00 Tradiční reminiscence poslední večeře. Budeme číst čtyři velikonoční 
texty, zpívat čtyři velikonoční písně, budeme se čtyřikrát modlit, čtyřikrát pít víno 
a nekvašený chléb. Po vzoru židovské poslední večeře, na čtyři chody. 

Velký Pátek
10.00 Velkopáteční bohoslužby  s Večeří Páně
20.00 Tradiční cesta kříže na Štandl v 20.00. Sraz u jezdeckého klubu Sviadnov. 

Bílá sobota
Budou probíhat modlitby 24/1, prosím zapisujte se do tabulky na webu. 

Neděle Vzkříšení
10.00 Bohoslužby Vzkříšení
19.00 Večer chval v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku.
Bude pojmut jako oslava vzkříšení v rámci cesty do Emaus. 



05

20
17

Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

7. 5. Petr Kučera vede Tomáš Jurtík
14. 5. Petr Kučera vede Daniel Kvasnička (VP)
21. 5. Roman Toušek vede Mirek Siuda
28. 5. Petr Kučera vede Samuel Furst

4. 6. Jiří Valeš vede David Neuwirth

pravidelné aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost: pátek 16.30 (v pátek 5. 5. dorost nebude!)
• Mládež: neděle 17.00
• Biblická a modlitební skupinka: středa 18.00
• Sese: 2. 5. / 16. 5. / 30. 5. v 16.30 (každé sudé úterý v roce)
• Muži: 5. 5. / 2. 6. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)

• 5. 5. | pátek | 19.00 – Mužská skupinka na téma: „Kdo je muž“
• 5. –6. 5. | pátek-sobota |  Biblická stezka dorostu v Havířově 
• 12.–13. 5. | pátek-sobota | Celocírkevní konference v Písku, s volbou nové Rady CB
• 15.5.–18.5. | kazatel na návštěvě Bratislavského sboru CB
• 21. 5. | neděle | bohoslužby s návštěvou manželů Budzákových 
• 27. 5. | kola + deskohraní | informace: Pavla&Marcel
• 2. 6. | pátek | 19.00 – Mužská skupinka – bowling v Jadranu vedle modlitebny

Vizitace
Duben začal na květnou neděli 

vizitací našeho sboru. Ta slouží 
především jako nastavené zpětné 
zrcadlo pro sbor, staršovstvo, kazatele 
i pro vedení církve. Vizitátorem byl 
Tadeáš Filipek. Oficiální zprávu ještě 
nemáme, četli jsme jen jakýsi „první 
nástřel“. Z něho si dovoluji citovat: 

„Vizitátor vedl rozhovor s bratrem 
kazatelem Petrem Kučerou, navštívil 
osm rodin, setkal se s vedením 
mládeže, byl u jednání o zahájení 
nové aktivity – skupinky chlapů, 
jednal se staršovstvem, účastnil se 
nedělního shromáždění a vizitátor také 
vedl vizitační členské shromáždění. 
Hodinový čas vymezený pro případné 
zájemce k rozhovoru nebyl využit. 
V závěru jsem prožil příjemný čas 
u společného oběda s celým sborem. 

Členové frýdeckého sboru tvoří 
velkou Boží rodinu. Je cítit vzájemná 
láska a porozumění bez rozdílu 
věku, postavení. Tento duch vyzařuje 

jak během shromáždění, tak i během rozhovorů 
s jednotlivci. Ví o svých potřebách, radostech 
i starostech. Dovedou se za sebe modlit a navzájem 
si pomáhat. Krásné obecenství láskyplných vztahů. 
Jako slabší stránku členové vidí misijní aktivity 
a otevření se směrem ven.“

Kompletní a oficiální vizitační zprávu dostaneme 
během května a bude buď k nahlédnutí či ke 
zveřejnění pro členy sboru.
Modlitby 24/7 o Velikonocích

Velikonoce jsou největšími svátky v církevním 
kalendáři. Největší novotou našeho slavení byl 
modlitební řetězec 24/1, který trval od bílé soboty 
do vzkříšení, v neděli ráno. Jsem moc rád, že 
jsme se modlili, že jsme bez problémů obsadili 
všechny hodiny, že jsme měli onu pozoruhodnou 
zkušenost delší modlitby. Ano, modlit se déle 
nemusí znamenat rozpačitou nudu. 
Velikonoce

Další části velikonoc byly pro nás již klasické 
– čtvrteční setkání kolem stolu na připomenutí 
poslední večeře, bohoslužby, cesta kříže. Děkuji 
všem, kdo jste jakkoliv přispěli ke zdárnému 
průběhu. Třeba Vaškovi Dvorskému za letošní  
opravdu super masivní kříž. 

Neděli vzkříšení jsme se snažili rovněž nějak 
oživit, ale nakonec se oživila „sama“. Něčím 
novým pro nás byla modlitba s mazáním olejem 
nad nemocnými. Byl bych rád, kdybychom  
i ohledně svého zdraví se více obraceli k Pánu 
Bohu. Hrůzu mi nahání tu podvodní, tu se zlým 
propojení léčitelé, ke kterým někdy i křesťané 
pomrkávají. V neděli večer bylo další novum – 
ekumenický večer chval. Velmi jsem se těšil, ale 
fyzicky jsem odpadl. Večer byl podle vyprávění 
velmi pěkný, včetně modliteb za město nad 
městem. 

kontakt
kazatel: Petr Kučera
email: zababuv@gmail.com
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
účet sboru: 2300069113/2010

program mládeže
  7. 5. AC-CB – Hosté z AC – Co je evangelium
14. 5. Trénink na Exit Tour
21. 5.  Zpětná vazba z Tréninku – grilovačka
28. 5.  Host: Roman Toušek

blízké akce

...

svatby 

22. 7. Lucka Chvostková + Owl – Olomouc
12. 8. Petr Jura + Kašenka Chytilová
7. 10. Ondra Siuda + Eliška Siudova – Ostrava



Ze staršovstva

pozvání ke službě
Hledáme ochotné lidi, kteří by si vzali za své 
některé z následujících služeb/aktivit. 

• Péče o nástěnky
• Kurzy Alfa

Zájemci nechť se hlásí u kazatele.

Sešli jsme se v dubnu celkem dvakrát. 
Probrali jsme více témat, z nichž si dovoluji 
vybrat ty podstatná: Přehlédli jsme nástřel 
vizitační zprávy. • Uskutečníme opět 
„studnu tří bratří“, tentokrát s obměnou 
– dva bratři + sestra. Nechte se překvapit. 
• Domluvili jsme se na pokračování další 
spolupráce s pastorem Kyle Evansem. 
• Mluvili jsme o nových lidech v našem 
společenství, o připravovaných svatbách. 
Staršovstvo pověřilo kazatele ke svatbě 
Petra Jury a Kašenky Chytilové. • Domluvili 
jsme si další setkání staršovstva, které se 

bude věnovat čistě rozhovorům. Zároveň 
vnímáme potřebu celodenního staršovstva, 
protože se kupí nenaléhavé a důležité úkoly. 
• Přemýšleli jsme nad tématem Noci kostelů 
v naší modlitebně a rozhodli jsme se nějak 
vtipně pojmout a přiblížit postavu Jana 
Amose Komenského, posledního biskupa 
Jednoty bratrské. • Staršovstvo schválilo 
úhradu ceny za trénink na Exit-tour, nákup 
stolního tenisu a stolního fotbalu pro 
modlitebnu. • Zmínili jsme se o možnosti 
koupě překladatelských setů. • Plánovali 
jsme společné bohoslužby a modlitby 24/1.

náměty k modlitbám
• Za probuzení
• Otevřenost sboru do světa
• Za noc kostelů a dětský den

Společné bohoslužby 
s Apoštolskou církví

Jiným pozoruhodným počinem v dubnu 
byla společná bohoslužba s Apoštolskou 
církví. Snad mi odpustíte, když připomenu 
časy, kdy slovo „letniční“ bylo v naší církvi 
doslova „na indexu“.  Nyní jsme se mohli sejít 
jako jedna rodina Boží. Názorová různost 
trvá, ale skutečnost, že máme jednoho Pána 
církve, jeden cíl a podobné probuzenecké 
směřování – to zůstává. Pokračování bude 
zřejmě v září. Jarek Lofítek, pastor AC nám 
napsal: „Hovořili jsme o společné bohoslužbě, 
která proběhla a všichni byli povzbuzeni. 
Vnímáme to, že je to něco, co je v Božím srdci. 
Jsme pro to na podzim to znovu uskutečnit, 
zapojit do toho starší sboru a spojit to 
i s modlitbami za EXIT TOUR. Bylo by dobré 
se taky předtím sejít i jako staršovstva obou 
sborů, poznat se a i popovídat o spolupráci 
na rovině mládeže, taky zodpovědět nějaké 
otázky pokud by nějaké byly. Nejsme proti 
tomu, aby se už nyní mládež setkávala,  
poznávali se a připravovali na EXIT TOUR, 
pokud nejste proti tomu. Ať vám Pán žehná 
svojí přízni a přítomností.“ 
Mládež
V mládeži jsme opět přemýšleli o smyslu 
našeho snažení se „o mládež“. Jisté oživení 
smysluplnosti by mohlo přinést setkávání 
s vrstevníky z Apoštolské církve.  

Mužská skupinka
Již v březnu jsme se sešli na setkání 

při bowlingu a na začátku dubna jsme 
pokračovali, tentokrát nad tématem náplně 
a frekvence mužských setkání. Budeme se 
scházet každý první pátek v měsíci. Témata 
si budeme postupně domlouvat. Díky všem, 
kteří se o nastartování zasloužili.
Vzdělávání kazatele

Rada CB, potažmo studijní odbor, vyžaduje 
po kazatelích sebevzdělávání. Tedy i já jsem 
vyrazil za dovzděláním na historickou 
konferenci o mém oblíbenci Martinovi 
Lutherovi, kterou pořádalo Sdružení 
evangelikálních teologů. Letos máme výročí 
500 let od počátku lutherské reformace! 

Konference většinou sestává ze sezení 
a poslouchání poučených lidí. Krásně jsem si 
užíval a zapisoval slova doc. Petra Hlaváčka. 
Vedl nádhernou přenášku s přesahy do 
současnosti: Bylo opravdu 95 Lutherových 
tezí začátkem reformace? Fyzicky špatně 
bylo rozumět huhňavému prof. Vokounovi. 

Vrcholem pro mě byla přednáška faráře 
Petra Macka, překladatele Lutherova díla,  
o duchovním životě velkého reformátora. 
Své povídání měl sestaveno především 
z citátů Luthera. Mohu říci, že konference pro 
mě byla napitím se ze studánky reformace. 

– Petr Kučera

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00

Pokračujeme s výklady listů do Korintu. Cenností biblických hodin je právě ono čtení 
systémem kapitola za kapitolou, verš za veršem. Nevybíráme si jen ty veršíky, které se 
nám zrovna líbí, spíše narážíme na verše a myšlenky, se kterými si nevíme rady. A naopak 
veršům, které jsou zažity v obecném podvědomí, musíme občas díky kontextu změnit smysl.  
Jste srdečně zváni!
  3. 5. kapitola 11 – Omezení žen při bohoslužbách? Počátek liturgického slavení při Večeři Páně?
10. 5. kapitola 12 – O duchovních darech (charizmatech) nechci, abyste nevěděli.... 
17. 5. „Jen“ modlitební skupinka.
24. 5. kapitola 13 – Láska největší duchovní dar, nad které není. Velepíseň lásky.
31. 5. kapitola 14 – Uvedení charismatického sboru do řádného pořádku.

3. 6. 20.00 – Večer chval, farní kostel sv. Jana Křtitele
3.–4. 6. Letniční modlitební řetězec
4. 6. Letnice!!!
9. 6. Noc kostelů + Dětský den
16.–17. 6. Klášterní víkend
2. 7.–7. 7. Sborová dovolená (Orlické hory)
8. 7.–16. 7. Tábor dorostu (Slezská Harta)
28. 7. – 30. 7. Pánská jízda (Bílé Karpaty)
3. 8.–6. 8. Prázdninová akce mládeže – voda
30. 9.–23. 9. Legoprojekt
30. 10.–4. 11. Exit tour

plánované akce v roce 2017
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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

4. 6. Jiří Valeš vede David Neuwirth (Letnice)

11. 6. Petr Kučera (VP) vede Petr Mauler

18. 6. "Studna tří bratří" káže více lidí, vede Petr Kučera

25. 6. host vede Ota Fiala 

pravidelné aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost: pátek 16.30 (v pátek 30. 6. dorost nebude!)
• Mládež: neděle 17.00
• Biblická a modlitební skupinka: středa 18.00
• Sese: 13. 6. / 27. 6. v 16.30 (každé sudé úterý v roce)
• Muži: 2. 6. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)

Na začátku května proběhlo první 
setkání mužů na téma „Kdo je muž“ 
a bylo to užitečné setkání. Zazpívali 
jsme, společně jsme mluvili a nakonec 
se modlili. Každý pověděl svůj pohled 
na to, co dělá muže mužem. 

Během května vzniklo společné 
setkávání mládežníků z AC a CB. 
Toto propojení aktivně zprostředkoval 
Vašek Dvorský, který tak učinil 
s jednoduchou bezprostředností,  
jemu vlastní. Ale spojení přineslo 
oživení. Opět se nám chce chodit 
na mládež. Staršovstva obou sborů 
tomuto propojení přejí a proto tuto 
spolupráci odsouhlasili, byť tak museli 
učinit zpětně. 

Během května vyšel aktualizovaný 
modlitební seznam. Kdo chce, může 
si o něj napsat.

Milým oživení nedělních bohoslužeb 
byla návštěva Romana Touška, který 
u nás kázal. Tuto neděli nás rovněž 
navštívili manželé Budzákovi, kteří 
se nám představili, měli slovíčko pro 
děti a bratr Budzák nás doprovodil na 

akordeon. Celá návštěva byla poměrně nesnadnou 
logistickou akcí, ale vše se vydařilo. Onu neděli 
jsem si vyzkoušel roli učitele nedělní starší besídky 
a byla to moc hezká zkušenost.  

V květnu proběhla konference Církve bratrské, 
díky které máme novou radu CB. Zprávy 
z koference najdeme ve zvláštním bodu. 

Poslední neděli v květnu jsme ukončili dlouhou 
sérii „Kázání na hoře“. Předposlední dvě kázání 
byla více obrázková a poslední osvětlilo tajemství 
zobrazovaného transformátu. Celkově mě, jako 
kázajícího, výklad kázání na hoře velmi povzbudil, 
motivoval k lepšímu životu, k následování Krista. 

Poslední májovou sobotu také proběhla akce 
„ženy na bicyklech“. Inu nebyl jsem tam, ale bylo 
to jistě skvělé. 

Důležitou změnou ve staršovstvu byla rezignace 
Mirka Siudy. O této možnosti uvažoval kvůli 
rodinné situaci už delší dobu. Mirek je nejdéle 
sloužící starší ve Frýdku-Místku, místopředseda 
staršovstva. Všichni sie velmi vážíme jeho 
stálosti a pevnosti. Na staršovstvu u Siudů jsme 
se ve staré sestavě sešli naposled. Nad talířem 
u jeleního guláše. Krása. Místo Mirka nastoupí 
Samuel Fürst, který získal v posledních volbách 
nadpoloviční většinu. Nemusí se tedy konat 
doplňovací volby. 

kontakt
kazatel: Petr Kučera
email: zababuv@gmail.com
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
účet sboru: 2300069113/2010

3. 6. 20.00 – Večer chval, farní kostel sv. Jana Křtitele

3.–4. 6. Letniční modlitební řetězec

4. 6. Letnice!!!

9. 6. Noc kostelů + Dětský den

16.–17. 6. Klášterní víkend

2. 7.–7. 7. Sborová dovolená (Orlické hory)

8. 7.–16. 7. Tábor dorostu (Slezská Harta)

28. 7. – 30. 7. Pánská jízda (Bílé Karpaty)

3. 8.–6. 8. Prázdninová akce mládeže – voda

30. 9.–23. 9. Legoprojekt

30. 10.–4. 11. Exit tour

plán akcí v roce 2017

program mládeže
 4. 6. Letniční mládež 
 – společné studium Bible (společně)
11. 6. Jak k nám přišla Bible
18. 6. zatím neplánováno
25. 6. zatím neplánováno



Konference Církve bratrskéKvětnové akce dorostu

pozvání ke službě
Hledáme ochotné lidi pro: 

• Péči o nástěnky
• Kurzy Alfa

Zájemci nechť se hlásí u kazatele.

Konference na volební období začínající  
1. září 2017 zvolila ve volbě zbývajících členů 
Rady Církve bratrské následující bratry:  
br. Tadeáš Filipek (nekazatel); br. kaz. 
Tomáš Holubec (správce sboru); br. Tomáš 
Hurta (nekazatel) br. kaz. Bronislav Matulík 
(správce sboru); br. kaz. Jaroslav Pokorný 
(kazatel); br. kaz. Roman Toušek (správce 
sboru). 

Minulá konference zvolila předsedu 
Davida Nováka, místopředsedu Petra Rause 
a tajemníka Petra Grulicha. Konference 
schválila některé drobné změny v Řádu správy 
církve, a to změny k lepšímu, změkčující 
poměrně přísná pravidla předchozího znění. 

Konference také dala zelenou dalšímu 
pokračování vydávání Brány, ovšem s tím, 
že za každého člena církve, který neodebírá 
církevní časopis, zaplatíme ročně pro účely 
vydávání 40 Kč. Nad tímto usnesením jsme 
kroutili hlavou. Schválily ho tři čtvrtiny 
církve! Jinak konference schválila běžnou 
agendu. 

Druhá část jednání byla duchovní, 
týkala se života modlitby a hodnocení 
duchovního stavu celé církve. Na závěr se 
konal vizionářský panel, který byl výborný 
a inspirativní. 

Biblická stezka
Celkem dvě hlídky jsme postavili za náš 

dorost na tradičním orientačním závodě, 
který se uskutečnil 5.–6. května v Havířově. 
Po předchozích vydatných deštích byl terén 
v lese hodně promáčený, ale ani bláto, ani 
větší množství vody nikoho nezastavilo. 
Dokonce i slunce nakonec vykouklo zpoza 
mraků. Na dorostech jsme se letos věnovali 
přípravě na stezku zase o něco více. Měli jsme 
proto velkou radost, že naše skupinky se ve 
výsledcích opět o něco zlepšily. Hlídka číslo 
13 (Eliška Jurtíková, Klára Fürstová, Šimon 
Mauler) obsadila pěkné 13. místo, čtrnáctka 
(Saskie Totevová, Natálka Fürstová, Matyáš 
Siuda) se umístila na 18. místě. Všichni jsme 
si užili i společný program, zpívání s kapelou 
a připravené sportovní aktivity. 

Přespávačka ve Štítině
V pátek 26. května jsme se vlakem vypravili 

s dorostem na přespávačku do Štítiny. 
Zde jsme se na statku setkali s opavským 
dorostem, se kterým letos pojedeme na tábor. 
Program byl opravdu pestrý a nabitý. Hned  
v pátek jsme stihli zahrát bojovku ve vesnici, 
na večeři měli grilované maso a nechyběl ani 
napínavý film. Sobotu jsme strávili v osadě 
ukryté v lesním remízku uprostřed polí. 
Na místo jsme dojeli na korbě vozidla V3S  
a k samotnému tábořišti jsme museli přejít 
po pokáceném stromu přes potok. Zde jsme 
strávili moc hezký den. Hráli jsme frisbee, 
ringo i volejbal. Kluci si vyzkoušeli air soft  
v lesíku a opékali jsme na klaccích trdelníky. 
Kdo nebyl, může jen litovat. A kdo byl, určitě 
se těší na tábor ještě více. Bude to pecka.

náměty k modlitbám
• Za probuzení
• Otevřenost sboru do světa
• Za noc kostelů a Dětský den

biblická a modlitební skupinka
středa 18.00

7. 6. kapitola 14 | Regulace charismatických bohoslužeb
14. 7. kapitola 15 | Věřím v těla z mrtvých vkříšení
20. 6. proběhne modlitební skupinka 
28. 6. kapitola 16 | Pohled do pracovního diáře apoštola
Cenností biblických hodin je čtení systémem kapitola za kapitolou, verš za veršem 
Nevybíráme si jen ty veršíky, které se nám zrovna líbí, spíše narážíme na verše a myšlenky,  
se kterými si nevíme rady. A naopak veršům, které jsou zažity v obecném podvědomí, 
musíme občas díky kontextu změnit smysl. Jste srdečně zváni!

pátek 9. 6. od 16.00
JANÁČKŮV PARK (Místek - Riviéra)

pořádá CÍRKEV BRATRSKÁ
FRÝDEK-MÍSTEK

veselé a poučné odpoledne pro dětI

svatby 

22. 7. Lucka Chvostková + Owl – Olomouc
12. 8. Petr Jura + Kašenka Chytilová – F–M
7. 10. Ondra Siuda + Eliška Siudova – Ostrava
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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

3. 9. Petr Kučera Petr Kučera

10. 9. Petr Kučera Tomáš Jurtík

17. 9. Petr Kučera

24. 9. Petr Kučera Petr Mauler

1. 10. Daniel Litvan Petr Kučera

pravidelné aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost: pátek 16.30 
• Mládež: neděle 17.00
• Biblická a modlitební skupinka: středa 18.00 (až od 4. října!)
• Sese: 5. 9. / 19. 9. v 16.30 (každé sudé úterý v roce)
• Muži: 1. 9. / 7. 10. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)

Protože náš informační věstník nevyšel 
před prázdninami, ohlédnu se nejdříve 
na samý konec školního roku, tedy za 
měsícem červnem. 
Noc kostelů / Dětský den

Obě akce se konaly v pátek. Na 
dětský den přišlo výrazně více dětí než 
loni a velmi se vyvedl. Pomohla zde 
zjevně lepší propagace a zřejmě i dobrá 
pověst z loňského roku. Noc kostelů 
dopadla podobně jako vloni, přišlo 
zhruba kolem 20 hostí. Očekávaně 
přišlo dosti návštěvníků po desáté 
hodině večerní. Po půlnoci už nepřišel 
nikdo. Obě akce jistě pomohly otevřít 
dveře naší modlitebny a našich srdcí 
světu kolem nás. 
Letnice

První neděli v červnu byly Letnice, 
svátky připomínající nám moc Ducha 
svatého. Sobotu před nedělí se konal 
modlitební řetězec, ale byl poněkud 
„děravý“. Na tento víkend totiž mnozí 
odjeli. I já jsem organizoval celostátní 
biblickou stezku. Ale věřím, že další 
řetězec bude celistvější. Na letniční 

neděli se konala členská schůze, která potvrdila 
Samuele Fürsta za řádného člena staršovstva  
a poděkovali jsme odstupujícímu Mirkovi Siudovi 
za jeho dosavadní práci ve staršovstvu.  
Staršovstvo v pozměněné sestavě

Na následné schůzi staršovstva jsme řešili, 
kdo se ujme funkce místopředsedy po Mirkovi 
Siudovi. Po předchozí domluvě jsme zvolili 
Tomáše Jurtíka. Za jeho obětavou ochotu ujmout 
se tohoto nelehkého postu děkuji. 
Nad Biblí

Uzavřeli jsme seriál čtení 1. listu Korintským 
a bylo to pro mě velmi užitečné čtení. Snažili 
jsme se pozorně, jak to jen šlo, verš za veršem, 
pročíst celý dopis a nechávat slovo Boží působit 
na naše životy. Kdo si bude chtít 1. Korinstkým 
zopakovat, bude k tomu příležitost ve středu  
4. října. Nelze se nezmínit o neděli 18. 6., kdy kázali 
Ráchel Polohová a Daniel Kvasnička jun. na téma: 
Milovati budeš Pána Boha svého a milovati budeš 
bližního svého. Obě kázání se mi velmi líbila. 
Mládež

Na konci června jsme uspořádali poslední 
piknik mládeže u Ostravice, zhodnotili jsme rok, 
zazpívali a popovídali. Mládež se poslední dva 
měsíce scházela společně s mládeží z apoštolské 
církve, což celé setkávání výrazně oživilo. 

Kromě běžného sborového provozu proběhly také 
následující prázdninové akce. 
Sborová dovolená

První týden v červenci jsme strávili společně  
v Orlických horách. Naší základnou pro výpravy 
do okolí se stala chata roubenka v Sedloňově. 
Vždy se některé rodiny domluvily a vypravily se 
ke vhodnému cíli. Hromadně jsme vyrazili do 
nedalekého minialpinária a do rozstříleného  

kontakt
kazatel: Petr Kučera
email: zababuv@gmail.com
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
účet sboru: 2300069113/2010

9. 9. Seniorátní den v Malenovicích

10. 9. křest a přijímání do sboru

7. 10. svatba Ondra Siuda + Eliška Siudová

19. – 21. 10. Legoprojekt

30. 10. – 5. 11. Exit tour

plán akcí v roce 2017

náměty k modlitbám
• Za probuzení
• Otevřenost sboru do světa
• Za Legoprojekt
• Za zdraví a ochranu našich nemocných

pozvání ke službě
Hledáme ochotné lidi pro: 
• Legoprojekt
• Péči o nástěnky
• Kurzy Alfa
Zájemci nechť se hlásí u kazatele.



Tortuga: Tábor dorostu na Slezské Hartě

Společně s opavským dorostem jsme se 
vrátili 300 let zpět, do 18. století, které bývá 
označováno za zlatý věk pirátství. Hlavním 
pirátským přístavem byla Tortuga, která leží 
na stejnojmenném ostrůvku severozápadně od 
Hispanioly. A zde začala naše suchozemská  
i námořní dobrodružství.

Po složení pirátských zkoušek a přísahy 
se děti nechaly najmout na jednu z pěti lodí, 
každá patřila jiné zemi, byli zde Portugalci, 
Holanďané, Angličani, Španělé a Francouzi. 
Každá loď hovořila jazykem své země  
a měla dvě vlajky, jednu běžnou a druhou 
pirátskou. Mezi sebou pak družinky zápolily 
v tom, kdo na konci každého dne bude mít 
prozkoumanou největší část okolního moře. 
Některé lodě se vracely s podpalubím plným 
pokladů, jiné musely bojovat s mořskými 
příšerami, válečnými flotilami anebo 
dokonce čelit vzpouře své vlastní posádky!

Každý mohl také získávat různé pirátské 
hodnosti. K jejich získání ale musel úspěšně 
splnit jeden z dvanácti úkolů. Čím vyšší 
hodnost, tím lepší výhody. Plavčíci mohli 
jít místo rozcvičky ráno plavat, lodníci 
vybírat táborové písně a třeba takoví korzáři 
nemuseli na rozcvičku vůbec! Posádka každé 
lodě zároveň volila na každý den ze svého 
středu kapitána, který měl automaticky 
přednost přede všemi ve frontě na jídlo  
a spoustu dalších výhod a zodpovědností.

Většinu času jsme měli nádherné a teplé 
počasí, takže jsme se často koupali a taky 
hodně pádlovali na lodích a raftech. Podnikli 
jsme výlet na blízký vrch Roudný. Jsme Bohu 
vděčni za ochranu, protože po celou dobu 
tábora neutrpěl nikdo žádný vážnější úraz.

Idylku pirátského života po pár dnech 
osvěžila informace, že se nedaleko může 
nacházet bájný aztécký poklad. Po dobu 
několika dní se skupinky snažily najít různě 
ukryté mapy, které v sobě skrývaly indicie  
k tomu, kde se poklad nachází. Nakonec 
jsme zjistili, že bude třeba na lodích přeplout  
3 kilometry daleko a hledat na druhém břehu. 
Po náročném hledání se nakonec podařilo 
poklad nalézt a děti si do tábora odvezly 
zlatou sošku bájného Chalchiuhtotolina.

Když se piráti probudili do druhého dne, 
všichni dospělí byli jako omámení a vůbec 
nic nedělali! Někteří se snažili přijít záhadě 
na kloub a brzy se dovtípili, že za vše může 
ta soška. Bylo zajímavé sledovat, jak se věc 
vyvine a byli jsme velmi příjemně překvapeni, 
jak děti všechno skvěle zvládly. Děti měly 
svůj budíček, zvolily si jakousi radu starších  
a mezi sebou si pak rozdělily služby, 
připravily snídani a navařily dvouchodový 
oběd. Nakonec se dětem podařilo odpoledne 
všechny ze zakletí zachránit. 

O pokladu v táboře se ale dozvěděl také 
obávaný Černý korzár, který ještě ten večer 
náš tábor přepadl. Nám se ale podařilo 
zahnat jej do tmy okolních lesů. Naneštěstí 
ale další ráno jsme při nástupu zjistili, že 
dva naši piráti byli v noci uneseni do tábora 
Royal Rangers. Proto jsme se nalodili na naši 
suchozemskou válečnou loď V3S a jeli jsme 
je osvobodit. Akce se zdařila, zajatci byli 
zachráněni, odpadlíci potrestáni. Nakonec 
jsme u závěrečného táborového ohně oslavili 
naše úspěchy, vyhodnotili celotáborou hru  
a zavzpomínali na všechny zážitky.

Už nyní se těšíme na příští rok na stejném 
místě, opět s Opavou, ale s novým tématem 
tábora. A termín? Pište si do zápisníků: 

Tábor dorostu, 7.–15. 7. 2018

a nyní již krásně opraveného kostela 
v Neratově. Oproti minulým létům jsme 
pevně stanovili čas přemýšlení nad Božím 
slovem, s chválami a modlitbami. Scházeli 
jsme se poměrně v hojném počtu. Byl 
jsem za to rád. Novátorským počinem byla 
přítomnost kuchaře, který zajišťoval večeře  
a snídaně. Vařil obyčejná, nenovátorská jídla, 
což ne všem vyhovovalo. Několikrát jsem si 
říkal: „Válku na vás nevděčníci“. Ale to je zlé 
přání, nikomu bych to nepřál!
Tábor dorostu

Tábor navazoval těsně na sborovou 
dovolenou, což bylo nepříjemné. Samotný 
tábor byl super. Zázemí pro nás vytvořili 
opaváci, program jsme zase vytvářeli my, 
frýdečtí. Zázemí táborové základny bylo 
velkorysé a v mnohém už se ani divokému 
táboru nepodobalo: elektrické osvětlení, 
kohoutky na vodu, sprchy, perfektní záchody. 
Programově tábor pečlivě a s nadhledem 
připravil Marek Moškoř. Duchovní program 
jsem připravoval já. Zasazení tábora  
u přehrady Slezská Harta bylo úžasné – 
nádherná vodní plocha, čistá voda, koupání. 
Kolektiv vedoucích družný. Co si přát více! 
Lukov

Byla to akce volně navazující na tábory 
Hraničářů a Laviny, ale již dospělejšího 
charakteru, kladoucí větší důraz na 
samostatnost. Pomáhali jsme při obnově 
hradeb hradu Lukov, čímž jsme si vydělali 
skoro na celý pobyt. Bohatýrsky jsme 
odpočívali. V podvečer byl hrad Lukov 
„náš“. Sami jsme si vařili. Jako duchovní 
program jsme probírali různé druhy válek, 
od fyzických po duchovní. Vedoucí byli tři: 
Petr Kučera, Petr Kadlec z Třebové a Vítek 
Mecner z Apoštolské církve ve Frýdku. Velmi 
vydařená akce! 
Pánská jízda

Další hezký společný čas ve Staré Turé. 
Velmi přátelské setkání s výlety, s posezením 
u dobrého jídla a výborného piva. Setkali 
jsme se s Danielem Jurčem a měli jsme 
společenství i s ním. On byl velmi nadšený 

z toho, že nás vidí. Během výprav do okolí 
bylo hodně příležitostí si popovídat a sdílet 
své životy. Nad námi zářilo letní slunce. Co si 
přát více! 
Svatby o prázdninách

Letošní rok byl bohatý na svatby, obecně 
mi připadá, že se svatby množí, což je velmi 
dobře. V Olomouci se 22. 7. konala svatba 
Lucie Chvostkové a Owla. Jsem rád, že naše 
společenství bylo hojně zastoupeno. Já sám  
v tu dobu odjížděl na Lukov a je mi líto, že 
jsem tam nebyl. 

V Srpnu (12. 8.) se konala dlouho čekávaná  
a připravovaná svatba Petra Jury a Kašenky 
Chytilové, která byla v režii našeho sboru, 
byť se konala na břehu žermanické přehrady. 
Opět jsem byl potěšen hojným zastoupením 
našeho společenství. 

Zahradní svatbu jsme rovněž v srpnu mohli 
zažít u Maulerů na zahradě. Své ano si řekli 
Matěj Mauler a jeho snoubenka Lucie, to vše  
v kulise podvečera, pod romantickou 
lucernou. I zde jsem byl potěšen hojnou 
účastí naší sborové komunity. 
Různé

V létě se konala různá prázdninová kázání, 
podle akce, ze které jsem přijel. Vznikla  
i jedna malá minisérie o moudrosti. Dvakrát 
za prázdniny byl u nás starší kazatel Karel 
Buba a jeho služba i vlastní přítomnost měla 
hezký ohlas. 

O prázdninách také uspořádal Vítek Mecner 
v Janovicích prázdninovou mládežnickou 
párty s přespáním. Z doslechu vím, že to byla 
akce vydařená. 

22. srpna se narodila nádherná Rozárka 
Plicová. Maminka s dítětem nebyly zcela 
zdrávy a i nyní, když datluji tyto řádky, 
dochází k doléčování Majky. Věříme, a v tom 
duchu se i modlíme, že vše bude dobré. 

Nezahálelo ani staršovstvo, které se 
opakovaně sešlo k jednání. Nejdůležitější 
bylo jednání v Mladkově, kde kazatel položil 
otázku, zda-li se už ve Frýdku neopotřeboval. 
Bratří jej povzbudili k dalšímu setrvání.

– Petr Kučera
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Sborový zpravodaj Církve 
bratrské ve Frýdku-Místku

26. 11. Jirka Valeš vede: Petr Vítek 

3. 12. Karel Buba vede: Samuel Fürst 

10. 12. Petr Kučera vede: Mirek Siuda

17. 12. Petr Kučera vede: Petr Kučera, Vánoční slavnost s dětmi

24. 12. Petr Kučera vede: Petr Kučera

25. 12. Petr Kučera vede: Petr Kučera

31. 12. Petr Kučera vedení zatím neurčeno

pravidelné aktivity

shromáždění
neděle 10.00

• Dorost – pátek 16.30 
• Mládež (Unique) – neděle v 16.00 
• Sese – úterý 12. 12. v 16.30
• Mužská skupinka – pátek 1. 12.  / 4. 1. v 19.00 (každý první pátek v měsíci)
• Biblická a modlitební skupinka – každou středu v 18.00 (ve středu 27. 12. není)

Poslední Rozbřesk vyšel v září, potom 
nastala doba, kdy se vše ve sboru 
vezlo samospádem. Nevím, zda jste to 
pocítili, ale veškerá péče se soustředila 
na zvládnutí dvou velkých akcí – Exit 
Tour a Legoprojektu. Tedy nejdříve pár 
slov o nich. 

Legoprojekt
Skvělá akce, o které jsme měli docela 

konkrétní představu. Leč, jedna věc je 
akci vidět na vlastní oči a věc druhá je 
zažít vše na „vlastní kůži“. 

Celkově akci Legoprojekt hodnotím 
navýsost kladně. Zatím nejvíce nových 
lidí překročilo práh naší modlitebny. 
Děti i rodiče byli nadšeni. Počty se 
navyšovaly každý den. V  sobotu 
večer nás bylo 48 stavitelů (oproti 

doporučovaným 32) a na samém konci akce byly 
všechny stavebnice s návody využity. 

Legoprojekt jsme se učili za pochodu: Jak stavět 
samotný stůl, jak vydávat stavebnice, jak řídit 
stavbu, jak předávat evangelium, jak vítat lidi, jak 
navazovat kontakty. Legoprojekt rovněž ukázal 
připravenost našeho společenství na tak rozsáhlou 
akci. Jsem vděčný za každou pomocnou ruku, ale 
především za ty vytrvalé. On totiž musí být vždy 
někdo, kdo akci dotáhne do poslední kostičky. 

Jsem rád, že nyní už víme jak na to, čeho se 
vystříhat a naopak, co je normální. 

Exit tour
Byla to akce zcela jiná. Společně s  Apoštolskou  

a „buňkovou církví“ jsme si nasmlouvali a částečně 
zaplatili pomoc z misijní organizace KAM. 

Co je Exit tour? Jedno velké tažení po školách, 
podobné koncertnímu turné. Byli jsme na 
gymnáziích Petra Bezruče a na Cihelní, na škole 
„na skleníku“ a na 3. základní škole. 

Co je výsledkem této akce?
 ● Na školách mohly proběhnout kvalitní, 
hodnotově založené, přednášky špičkových 
křesťanských lektorů.

 ● Děcka mohla potkat dobrou křesťanskou 
kapelu, bavit se s nimi o životě a víře v rámci 
konverzačních hodin. 

 ● Odpoledne jsme mohli děcka zvát na večerní, 
již otevřeně evangelizační, programy, které 
nebyly nějakou nepřirozenou nalejvárnou, ale 
opravdu hezkými večery. 

kontakt
kazatel: Petr Kučera
email: zababuv@gmail.com
telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452 
účet sboru: 2300069113/2010

sobota 10. 12. 15.00 – 17.00 Předvánoční hravé a tvořivé odpoledne s dětmi

sobota 16. 12. 19.00 – Adventní chvály ve Výměníku

neděle 17. 12. 10.00 – Vánoční slavnost s dětmi

pondělí 25. 12. 10.00 – Boží hod Vánoční

neděle 31. 12.
18.00 – Silvestr ve Výměníku, společný volný večer, ohlédnutí za 
sborovým životem. Rovněž ohlédnutí za svými dovolenými ve formátu 
„PechaKucha“ – 20 obrázků po dvaceti vteřinách (6 minut a 40 sekund).

neděle 18. 1. Výroční členská schůze s obědem

2.–4. 2. 2018 Zimní výprava dorostu do Pohoře, spolu s opavským dorostem. 

plán akcí

náměty k modlitbám
• Za probuzení
• Otevřenost sboru do světa
• Za zdraví a ochranu našich nemocných



Hledání pravé podstaty (ne)jasných veršů Bibli
Během podzimu jsme o  nedělích probírali 

verše, které bývají špatně chápány, případně 
jsou nesnadné. Zde je heslovité shrnutí: 

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh 
je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni 
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se 
zkouškou vám připraví i východisko a dá vám 
sílu, abyste mohli obstát. – 1. Kor. 10:13  Tak to 
je verš velkého mýlení. Nemluví o zkouškách, 
ale o pokušeních. Není vyučujícím veršem, ale 
spíše ilustrací toho, jak laskavý a trpělivý byl 
Pán Bůh ke korintským v jejich hříchu. 

Amen, pravím vám, že všecko bude lidem 
odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. 
Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, 
nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným 
hříchem. – Mk. 3:28–29.  Jedná se o takovou 
míru odpadnutí od Boha, kdy zlost a rouhání 
přetéká přes okraj duše a zabraňuje ostatním 
v poznání Krista. 

 Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten 
ho neviděl ani nepoznal. – 1.  Jan. 3:6  Víme, že 
nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn 
Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 1. Jan.  
5:18 Tyto verše je třeba chápat v kontextu celé 
epištoly, ale neubírat jim jejich radikalitu. 

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské 
srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho 
milují. – 1. Kor. 2:9. Verš je ve svém kontextu 
spíše o Boží moudrosti v  Kristu zjevené,  
o neslýchaném a nevídaném činu spásy.

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-
li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu  
a budu s ním večeřet a on se mnou. – Zj. 3:20 
Verš je ve svém kontextu určen především 
pro církev, ne pro jednotlivce. 

Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo 
z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po 
nich šlapal, rozšlapal jsem je v svém rozhořčení, 
až šťáva z nich mi roucho postříkala, 
poskvrnil jsem si celý oděv. – Iz. 63:1–8 Verše 
připomínající nám nepravdivý obraz Boha, 
jako jemného plyšáčka bez záporných emocí. 
To je falešná a nebiblická představa Boha. 

 K horám své oči obracím, odkud se dočkám 
pomoci?  Má pomoc od Hospodina přichází, 
jenž nebe i zemi učinil! Výklad tohoto verše 
byl na přání, protože se setkáváme s různými 
výklady. Například neupírejte se k horám, ale 
k Hospodinu. Verš je hezkou ilustrací toho, že 
verše mývají i více výkladů a v tomto případě 
správný výklad odhadujeme. 

V  pátek jsme akci uzavřeli velikým 
koncertem, kde to skupina Divine Attraction 
rozbalila naplno. Multimediální show. Děti 
pařily o sto šest. Na závěr zazněla výzva 
k  obrácení se ke Kristu. Hodně lidí zvedlo 
ruce, méně jich odešlo do vedlejší místnosti 
k  dalšímu rozhovoru. Ptáte-li se kolik lidí 
mohlo uvěřit, potom víme zatím jen o jedné 
dívčině v buňkovém společenství. 

Akci jsme sice dopředu nasmlouvali, ale 
i tak na nás zbylo dost práce s  technickým 
zabezpečením. Z  našeho společenství 
bych zde rád vyzdvihl především velkou  
a spolehlivou pomoc Vaška Dvorského ml.. 

Pro mě osobně byla akce především 
inspirací při pohledu na upřímnou misijní 
snahu našich přátel z buňkové církve. 
Jejich nasazení při budování kontaktů a při 
rozhovorech s  lidmi bylo příkladná. Až jsem 
se zastyděl. 

S Exit Tourem souvisela i proměna společné 
mládeže AC-CB. Název  mládeže se změnil 
na UNIQUE. Změnila se i atmosféra. Na 
setkání přišly nové tváře. Některé z  Exitu, 
jiné z řad přátel. Je to super. 

Dorost
Hezkou akcí byla na konci září podzimní 

výprava dorostu do Štramberka. Ubytováni 
jsme byli na evangelické faře, k  dispozici 
jsme měli velkou zahradu i s  lanovkou  
a téměř kýčovitým výhledem na Štramberk. 
Hráli jsme „stínadelskou“ noční hru 
v  historickém centru okolo trúby, udělali 
orientační selfie výpravu do Národního sadu, 
vylezli na Váňův kámen. Nádherný podzim, 
dobré jídlo, dobrá parta. 

Ve sváteční den 17. 11. se měl konat výlet 
dorostu na Palkovické Hůrky, ale nakonec se 
konala výprava do modlitebny, což bylo taky 
super. Venku bylo syrově a my seděli v teple, 
pěkně jsme si zahráli a užili si hezkého 
společenství. Kazatel připravil prezentaci  
o tom, jak to v Československu vypadalo za 
éry komunismu a socialismu.

V  dorostu probíráme různá témata, 
jedno z  nich jsou „těžké otázky“. Bývají to 
zajímavé debaty s dětmi. Rovněž přemýšlíme 
nad Jakubovou epištolou. 

 
Další události

Důležitou událostí podzimu byla svatba 
Elišky a Ondry v  evangelickém kostele 
v Ostravě. Byl to krásný a radostný den. 

Na biblických hodinách jsme otevřeli 
druhý dopis do Korintu. Nejosobnější 
dopis, ve kterém není snadné se vyznat. Už 
jen dobové pozadí této korespondence je 
nesnadné. Vlastní text je plný emocí. Přesto 
je správné, když čteme i těžšíé části Písma  
a nacházíme v nich poklady. 

Každý první pátek v  měsíci se schází 
muži. Jsou to dobrá setkání. Pravidelně se 
scházejí i ženy na úterních SESE. Vznikla  
i další skupinka. Je to dobře. 

Po prázdninách se opět rozjely večery 
chval. Přes zimu jsou ve výměníku. Jejich 
frekvence je nepravidelná, sledujte prosím 
plakáty a oznámení. 

Představitelé církví byli pozváni radními 
města Frýdek-Místek na společný oběd. Ten 
se odehrával v  přátelském, leč rozpačitém 
duchu. Osobně jsem byl překvapen, jací jsou 
naši radní klučíci. Domlouvala se hlavně 
bohoslužba k uzavření oslav výročí 750 let 
města. Ta se odehrála ve středu 28. listopadu 
a byla to slavná mše s  účastí dvou biskupů 
i ekumeny. Radní byli spokojeni, ale opět 
nesmělí. Zjevně duchovní půda není jejich 
parketa. 

V  letošním roce proběhly oslavy velkého 
výročí reformace – 500 let od lutherovy výzvy 
k  rozhovoru nad stavem církve. Slavnosti 
probíhaly různě po Evropě. U nás jsme mohli 
vidět bohoslužbu v třineckém kostele SCEAV. 
Já sám jsem s některými mohl být na oslavách 
v Ježíšově kostele v Polském Těšíně. V našem 
sboru jsme si výročí reformace připoměli 
první neděli v  listopadu krátkou prezentací  
a „antireformačním“ kázáním.

– Petr Kučera

1) Slovíčko je slovíčko a ne kázání pro děti
2) Jeho smyslem je především dát dětem najevo, 
      že jsou na bohoslužbách vítané a pomodlit se za ně. 
3) Mělo by trvat zhruba 3 minuty. Raději volit kratší variantu.  
4) Dlouhým slovíčkem se ubírá drahocenný čas učitelům v besídce.
5) Stačí zmínit pouze jedno téma a ne více témat.
6) Mluvit vždy do mikrofonu. Děti vás slyší, ale lidé v zadní části sálu ne. 

Několik rad a proseb ohledně slovíčka pro děti

Jak na slovíčko pro děti
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