shromáždění

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

neděle 10.00
7. 1. Ota Fiala

vede Samuel Fürst

14. 1. Petr Vítek

vede Samuel Fürst (VP)

21. 1. Petr Kučera

vede Tomáš Jurtík (kázání na verš pro sbor)

28. 1. Petr Polách

vede Daniel Kvasnička

4. 2. Petr Kučera

vede Ota Fiala

důležité termíny
18. 1. Výroční členská schůze s obědem
2.–4. 2. Zimní výprava dorostu do Kaménky, spolu s opavským dorostem.
5.–11. 2. Ekumenický týden modlteb

pravidelné aktivity
•
•
•
•
•

Dorost – pátek 16.30
Mládež (Unique) – neděle v 16.00
Sese – úterý 9. 1. / 22. 1. v 16.30
Mužská skupinka – pátek 5. 1. / 2. 2. v 19.00
Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00
(10. 1. / 31. 1. jsou modlitební)

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

Modlitby

Po roce jsem opět rozeslal rozpis modliteb. Ta prodleva má své důvody. Vždy jsme se modlívali
ve středu po biblické skupince. Tehdy zůstávala menší skupina a modlila se. Probírala všechny
události, a tak vznikal modlitební seznam, který se škrtal a doplňoval. Během posledního roku
se skupinka nějak sama rozpustila, jádro účastníků biblických se proměnilo, po studijní části už
nebyla síla zůstávat dál.
Posledním vzedmutím byly modlitby 24/7. Místo toho se zpravidelnily modlitby v neděli ráno,
které obětavě svolávají Libuška s Hankou, mimo jiné jedni z účastníků středečních modliteb.
Osobně jsem byl za modlitební setkání velmi rád. Byla to dobrá a silná setkání a vzešlo z nich
mnoho dobrého.
Proto toužím znovu nějak modlitební setkání oživit.
Jednak znovu připomínám: scházíme se před desátou každou neděli.
Chtěl bych zkusit zavést také i jen modlitební setkání ve středu v 18.00 (viz výše v termínech).
Formát by byl: krátké slovo z Písma + přemýšlení nad seznamem + modlitby.
Na modlitební by možná přišel i někdo ze starších, možná i někdo jiný, kdo na biblické nechodíval.
V únoru, někdy v polovině, bychom zkusili opět udělat modlitby 24/7.
Modlitební setkání pro mě byla čímsi jako pařeniště dobrých věcí před námi.

ROZBŘESK
Tou nejdůležitější událostí prosince byly bezesporu
Vánoce, oslava narození Páně. Pro sbor je to vždy
náročné, jednak pro kazatele – co má zase opakovat,
a také pro vedoucí besídek a dorostu, neboť se od
dětí očekává nějaké hezké a roztomilé představení.
Nakonec se vše vydařilo.
Nejvíce se líbil program besídky, která přišla
s konceptem jednoduchých básniček a písní. A vše
bez úvodních zdlouhavých úvodů. Zazvonily zvony
a děti na stupínku začaly. Vystoupení dětí doplnilo
kázáníčko o příběhu narození Krista.
Rovněž další bohoslužby s krátkým programem
dorostu o lenivých pastýřích byly hezké. Mě osobně
potěšilo „diskusní“ kázání na Boží hod, kdy se
zapojili všichni přítomní. A zapojili se hojně.
Co letos hodně zmátlo, byl Štědrý den v neděli
a Boží hod v pondělí. Ale nakonec jsme to ustáli.
Bohoslužby v neděli 10. 12. 2017 byly významné,
kromě Večeře Páně, i přijímáním nových členů
– Jardy Šimorky a manželů Backových. Proběhlo
rovněž požehnání Samuela Backy (nezapomenutelné
tím, že jsem si spletl žehnané dítě).
V pondělí 11. 12. 2017 proběhl Vánoční koncert
Divine Attraction + Noemiracles v Národním
domě. Byla to dobrá akce. Nakonec nás bylo v
hledišti celkem dosti, i když narváno nebylo,
přišli i účastníci Exitu. Písně byly vynikající,
hebké, decentní. Oslovily by jistě i starší generaci.
Bylo mi i líto, že jsem před koncertem ve sboru
zbytečně varoval. Na koncertě měl evangelizační
vánoční slovo Tomáš Michalko z Klik kostela, který
převyprávěl vánoční příběh v dnešních kulisách. Na
konci zazněla klasická výzva „Kdo chce přijmout
Ježíše... ať zdvihne ruku.“ Přiznávám, že pro mě to
bylo celkem násilné.
O Vánocích máme chválit Pána Boha a já jsem byl
velmi rád za Vánoční Večer chval. Nezazněly sladké
klasické vánoční písně, ale opravdové chvály.
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Za námi je ranní Silvestr se dvěma
delšími a připravenými svědectvími
Jarka Šimorky a Nadi Šebestové +
krátké kázání k verši pro sbor na rok
2018. Večer se nás sešlo cca 15–20.
Formát povídání 20/20 byl dobrý
a zajímavý. Dvacet vteřin je překvapivě
celkem dlouhá doba a vybrat dvacet
fotek je také jistá práce. Havránkovi
uvařili výbornou zelňačku. Jídla bylo
tradičně více než potřebné množství.
Fürstovi připravili lodičky se svíčkami.
Pouštěli jsme je po Ostravici a bavilo

Prosincové ohlédnutí
– očima kazatele
nás to. Na lodičky jsme napsali přání
do nového roku, například: Probuzení.
Následoval ospalý ohňostroj ze starých
rachejtlí, které jsem měl hodně dlouho
doma. Poslední účastníci oslav opustili
modlitebnu již v první hodině Nového
roku 2018.
Jarek Šimorka se stal údržbářem
modlitebny. Jsme za to rádi. Pokud
budete mít nějaký námět k údržbě,
volejte: 602 449 239 nebo pište do
oranžového sešitu v kuchyni na okně.
V úterý 2. 1. 2018 jsme se konečně
sešli jako ekumena a dohodli termín
blížícího se týdne modliteb, který
proběhne 5.–11. února 2018.
– Petr Kučera

Pastýřský dopis Davida Nováka
Milí přátelé, sestry, bratři,
srdečně Vás na přelomu kalendářního
roku zdravím slovy proroka Izajáše: On
dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy
bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení
a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale
ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají
nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy,
jdou bez umdlení. (Iz 40,29–31)
Nabývat nových sil, běžet bez únavy, jít
bez umdlení nebo dokonce se vznášet jako
orel… asi to jde, ale musíte použít doping.
V tomto textu se o jistém dopingu skutečně
píše! Oním dopingem je „skládat naději
v Hospodina“. Pak najednou přicházejí síly,
které nejsou z nás a které jsou dodávány
i těm, kdo normálně sílu nemají. Ti, kdo by
měli být plni sil, umdlévají, a naopak slabí
sílu mají.
Stojíme na prahu dalšího roku a dost
možná se na něj díváme trochu s obavami.
Prezidentské volby, které mají potenciál
ještě více rozdělit národ, vláda bez důvěry
sněmovny, hrozící jaderný konflikt se
severní Koreou, nepokoje kvůli Jeruzalému,
statisíce lidí prchajících z válečných zón
a mnoho dalších oblastí ale i lidí, ze kterých
jde strach. Jiní mohou prožívat nepokoj kvůli
zdraví, dětem, které odcházejí od víry, kvůli
sboru, který není v dobré kondici. Vždy byl,
je a bude důvod k obavám, a proto je aktuální
slovo o naději, o síle, která nemá zdroj v nás,
dokonce ani v okolnostech, ale v Hospodinu.
Jenže kde vzít naději navzdory temnotě,
která nás někdy obklopuje? Mám za to, že mít
naději potřebuje i jistou disciplínu. „Vyžaduje
vybrat si světlo, i když je kolem temnota,
vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné,
vybrat si pravdu, i když jsem obklopen lží.
Opakem naděje je nejen beznaděj ale i z ní
plynoucí skepse. Skeptikové hledají tmu,
kdekoli se ocitnou. Ukazují na blížící se
nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky.

Důvěru nazývají naivitou, starost a péči
falešnou romantikou, odpuštění falešnou
sentimentalitou. Posmívají se nadšení,
vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají
charismatickým chováním. Sami sebe
považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se
nedají svést únikovými emocemi. Tím, že ale
snižují Boží radost, jejich zatemnění vyvolává
jen další tmu. Lidé, kteří poznali Boží radost,
nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní
nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí
ve tmě, se dá důvěřovat více než tmě a že i jen
malé množství světla dokáže tmu rozptýlit.
Jeden druhému ukazují záblesky světla, které
tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé,
kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista,
kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli
si mohu vybrat mezi nadějí a skepsí, mezi
cynismem a radostí.“ (H. Nouwen) Moc
bych nám v příštím roce přál, abychom si
dokázali s Boží pomocí vybírat světlo, i když
budou přicházet síly temnoty.

Lidé, kteří poznali
Boží radost,
nepopírají temnotu,
ale rozhodnou se, že
v ní nebudou déle žít.
Nedávno jsem četl slova, která s tématem
naděje souvisejí a která se mě v souvislosti
s citovaným textem z Izajáše, hluboce
dotkla. „Mládí – to není nějaký časový
úsek. Je to stav mysli, rozhodnutí vůle,
kvalita představivosti, vítězství odvahy nad
bázlivostí či touhy po dobrodružství nad
láskou k pohodlí. Člověk nezestárne tím, že
je zde už řadu let. Zestárne tím, že opustí svůj
ideál. Léta mohou přidat vrásky na jeho kůži,

Ze schůzek staršovstva
ale opustí-li člověk svůj ideál, objeví se mu
vrásky na duši. Starosti, obavy, pochybnosti
a zoufalství jsou nepřátelé, kteří nás pomalu
ohýbají k zemi a obracejí nás v prach, ještě
než zemřeme. Mladí zůstaneme, dokud
budeme otevřeni vůči všemu, co je krásné,
dobré a úžasné, dokud budeme schopni
přijímat poselství jiných mužů a žen, přírody
a Boha. Nastane-li den, kdy nás přemůže
pesimismus a hořkost, a kdy nás bude sžírat
zoufalství, pak nechť je Bůh milostiv vaší
staré duši.“ (generál D. MacArthur)
Když tento text vztáhneme na Izajášova
slova, pak duchovní mládí není otázkou
věku, ale schopností nenechat se převálcovat
pesimismem a skepsí, a zároveň držení
se ideálů, které přijímáme od Pána Boha.
Pokud nás začne válcovat skepse, pácháme
jistý druh sebevraždy. Četl jsem, že člověk
prý může spáchat sebevraždu třemi způsoby
– „může si sáhnout na život, může se nechat
zabít a může sám sebe nechat žít bez naděje.
Tato poslední forma sebedestrukce je tak
vychytralá, že ji často nevnímáme, a tudíž jí
nedokážeme čelit.“ (B. Manning)
Modlím se za naší církev i za sebe, abychom
byli lidmi naděje. Abychom byli důvěřiví,
starostliví, nadšení a horliví. Abychom jeden
druhému ukazovali záblesky světla, které tu
a tam objevíme.
Těším se na to, co pro nás jako církev, sbory
ale i jednotlivce Pán církve připravil a mám
naději, že mnohé z toho budu mít výsadu
zakoušet spolu s Vámi. Mám naději, že
společně budeme nabírat nových sil, protože
požijeme povolený doping, kterým je naděje
v Hospodinu.
Váš, v Kristu, David Novák

7. 9. 2017 — Setkání s předsedou Rady
Církve bratrské Davidem Novákem.
Mluvili jsme o skupinkách ve sboru
a zkušenostmi sboru Praha 13 s tímto
formátem setkávání. Kontakt s Biblí ve formě
cca 4–5 slyšených kázání za měsíc považuje
David za nedostatečný. • Předneseno
nesouhlasné stanovisko CBFM se způsobem
„penalizace“ těch, kteří neodebírají Bránu
• Jednali jsme o akci Legoprojekt.
17. 11. 2017 — Kazatel podal zprávu
o Exit Tour a o Legoprojektu. Nakonec jsme
se bavili o misijním rozměru akce. Jsme
vůbec schopni s lidmi, kteří na Legoprojekt
dorazí, navázat dlouhodobý vztah? Máme
na to nechat se proškolit? Má bez takového
proškolení smysl dělat další akce? •
Organizace Večeře Páně se laskavě ujmul
Samuel Fürst.
9. 12. 2017 — Diskuse o sborovém webu;
bude pokračovat. • Rozhovor s Jardou
Šimorkou • Pastorační záležitosti některých
členů a budoucích členů • Řešeny podněty
ke slovíčku pro děti, jehož výsledkem byl
návod, uveřejněný v minulém Rozbřesku
a na nástěnce. • Jednalo se o mládeži a její
návaznosti na dorost • Jednalo se o funkci
údržbáře • Dali jsme si zpětnou vazbu
z organizačních a informačním zmatků
kolem vánočních bohoslužeb.
28. 12. 2017 — Naplánování služeb na
další rok • Plánování Silvestra • Pastorační
záležitosti • Plánování modliteb 24/7 na
začátek postního období • Přemýšlení nad
dalšími misijními akcemi – Legoprojekt na
podzim, dětský den, kurz fotografování •
Staršovstvo bylo informováno o možnosti
sborové dovolené s ostravským sborem.

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou,
ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16:11)

verš sboru pro rok 2018

shromáždění

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

neděle 10.00
4. 2. Petr Kučera

vede Ota Fiala

11. 2. Petr Kučera

vede Marek Moškoř, VP + požehnání Rozárky Plicové

18. 2. Petr Kučera

vede Tomáš Jurtík

25. 2. Petr Mauler

vede Dalibor Kubátka

4. 3. Petr Kučera

vede Petr Mauler

Témata nedělních kázání – zdravá a nezdravá víra
Psychiatři si všimli, že u některých lidí, dochází k celkovému zlepšení duševního zdraví,
vzdají-li se křesťanské víry. Tento jev nám ukazuje, že víru a zbožnost lze uchopit nezdravým
způsobem. Existuje tedy víra zdravá a nezdravá.
Tu budeme hledat na příkladu postav z knihy Soudců.

2. – 4. 2. Zimní výprava dorostu do Kaménky, spolu s opavským dorostem.
16.00 rodinné setkání na téma „Výchova jako trénink do budoucnosti“
sobota 24. 2. Host: Petra Škrdlíková, ředitelka mateřské školy a maminka tří synů,
členka CB Betanie.
5. – 11. 2. Ekumenický týden modliteb. Viz zvláštní tabulka.
17. 2. – 18. 2. Začátek postního období – modlitby 24/1

•
•
•
•
•

Dorost – pátek 16.30 (16. 2. dorost není – prázdniny)
Mládež (Unique) – neděle v 16.00
Sese – úterý 6. 2. / 20. 2. v 16.30
Mužská skupinka – pátek 2. 2. / 2. 3. v 19.00
Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00
7. 2. v rámci ekumenického týdne modliteb v 17.00!
14. 2. biblická / 21. 2. modlitební / 28. 2. biblická

Následné body nejsou ani vizí, ani programovým
prohlášením Rady Církve bratrské, ale naší touhou
a naším snem o Církvi bratrské. Chceme naše sbory
k realizaci tohoto snu přizvat. Pokud něco z toho, co
budete číst, nesdílíte, nijak vás to z CB nevylučuje.
Pokud vám něco chybí, realizujte to. Nebudeme se
podle těchto bodů porovnávat, nebudeme je používat
jako měřítko úspěšnosti. Jen chceme, aby alespoň
některé sbory mohly mít před očima něco, co je bude
motivovat ke službě na Božím díle.

Náš sen...

akce v únoru

pravidelné aktivity

ROZBŘESK

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

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou,
ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16:11)

verš sboru pro rok 2018

Toužíme být svědky, že na každém sboru je
alespoň 60 % lidí společně pod vlivem Písma,
a to častěji než jen při nedělním kázání (např. na
biblických hodinách, na skupinkách, v nedělní
škole atd.).
Považujeme Boží slovo za hlavní zdroj Božího
zjevení a základ, na kterém naše církev tradičně
stavěla. Proto se ho chceme učit sami i společně číst,
studovat a promýšlet. Toto vše s touhou nechat se
Písmem formovat a poznávat v něm Boží charakter.
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kde žádný křesťanský sbor není,
začnou křesťané systematicky působit
a založí tu pod vedením mateřského
sboru misijní skupinu, stanici nebo
později sbor. Základní motivací
zakládání skupin, stanic a sborů pak
je misie a následný proces duchovního
doprovázení,
nikoli
přetahování
nespokojených křesťanů z jednoho
místa na druhé.
Toužíme po tom, aby do čtyř let byly
všechny sbory obsazené správci
sboru.
Naše sbory dlouhodobě prožívají
nedostatek kazatelů. Chceme spolu se
sbory napomáhat k vytváření takového
prostředí církve, které bude nové
služebníky motivovat k rozhodnutí
vstoupit do kazatelské služby.

Toužíme vidět, že součástí služby
každého sboru jsou minimálně
dva konkrétní segmenty diakonské
(sociální) práce.
Považujeme za velmi důležité, aby
naše sbory neodmítaly pomáhat
lidem, kteří se ocitají na chvostu
společenského žebříčku. Nechceme
se uzavírat starým, nemocným,
postiženým ani jinak znevýhodněným
lidem. Proto toužíme, aby každý
Toužíme vidět založení nových misijních skupin, sbor nějak pomáhal některé ze
znevýhodněných skupin, a to jak uvnitř
sborů nebo stanic.
Není rozhodující, jestli někde vznikne stanice, sboru, tak i mimo něj.
(pokračování na následující straně)
sbor nebo misijní skupina, ale jestli v lokalitách,
Toužíme být svědky, že každý sbor zakouší
obrácení lidí ke Kristu.
Víme, že obrácení je Boží dar a milost, zároveň ale
nechceme rezignovat na vytváření prostředí, kde
se zázrak nového narození průběžně uskutečňuje.
Proto chceme cíleně usilovat o to, aby naše sbory
byly otevřeným a přijímajícím společenstvím, kde
se otevřeně káže Kristus. Toužíme, aby v každém
sboru bylo normální být svědky křtů a následného
duchovního doprovázení.

Toužíme, aby každý sbor pracoval
s mladou generací od besídky přes dorost
a mládež až po péči o rodiny a manželství.
Jsme si dobře vědomi tlaku, kterému je
vystavena mladá generace, manželství
a rodina. Proto chceme s mladou generací
na každém sboru cíleně pracovat, motivovat
ji k následování Ježíše. Stejně tak chceme
cíleně připravovat snoubence na manželství
a pracovat i s manželskými páry, a to nikoli až
když přijde krize, ale preventivně.
Vnímáme, že k realizaci výše popsaných
bodů jsou důležité mj. tři vlastnosti:

Odvaha – chceme povzbuzovat sbory, aby
se nebály vstupovat do nových oblastí služby
a aby se nebály překračovat hranice svých
komfortních zón.
Oddanost – chceme se učit být oddanými
následovníky Ježíše Krista a promýšlet, jak
svoji víru aplikovat v každodenním životě.
Otevřenost – chceme dávat důraz na to,
abychom byli otevření jak novým lidem,
tak novým pohledům a názorům. Zároveň
nechceme rezignovat na hledání správných
odpovědí. Chceme být konzervativní v etice
a učení a otevření ve formách.
– Rada Církve bratrské listopad 2017

Ohlédnutí kazatele za minulým měsícem
Členská schůze: V lednu byla výroční
členská schůze. Konala se v termínu tak
raném, že ji příště přesuneme spíše na začátek
února. K jejímu neuspořádanému začátku
si dovoluji odkázat na biblický verš, který
sice zazněl v jiném kontextu, ale můžeme
ho v klidu přenést k naší členské schůzi:
A tak, bratří moji, když se shromažďujete
k společnému stolu, čekejte jeden na druhého.
1 Kor. 11:33. Další schůzování pokračovalo
v poklidném duchu. Větší diskusi vzbudil
web a finanční zpráva.
Noví členové: Od 1. 1. 2018 se stali našimi
členy manželé Havránkovi z ostravského
sboru. Dá se s lehkou nadsázkou říci, že
je to návrat domů, protože jejich společný
život je spojen s frýdeckým společenstvím.
Ve Frýdku-Místku byli oddáni a na pozemku
jejich zahrady v Dobré stála chalupa, kde se
naše společenství v prapočátcích scházívalo.
Dále se od 1. 1. 2018 stala naším členem
Pavlína Polohová z Frýdlantu nad Ostravicí.
Tu ale není třeba představovat, protože ji
vnímáme jako domácí.
Kazatel na dovolené: Druhý týden v lednu
jsem strávil příjemný čas v mladkovské
modlitebně na pomezí Čech a Moravy

u Králík. I přes jarní lednové počasí bylo
v horních partiích sněhu dost, takže se krásně
běžkovalo. Navštívil jsem také společenství
CB v Mlakově, Lanškrouně a ČCE v Písařově.
Ze všech přináším pozdravení.
Údržbář: V minulém Rozbřesku jsme
zmínili, že funkce údržbáře se obětavě ujal
Jarek Šimorka. S pomocí Chrisztose je už
opravený stupínek zvukaře.
Setkání kazatelů: Na konci ledna se
v tradičním termínu konalo povinné
vzdělávatelné setkání kazatelů Církve
bratrské. Tématem bylo vyučování. Znovu
jsem si uvědomil důležitost vyučování,
které vede k růstu, od obrácení ke zralosti.
A nejde zde jen o vyučování z kazatelny, ale
vyučování ve formátu „jeden na jednoho“,
skupinky, mentorství. Obávám se, že náš
sborový systém je spíše udržovací.
Ekumena: V úterý 2. 1. 2018 se sešli v naší
modlitebně zástupci církví a dohodli termín
ekumenického týdne modliteb. Mou snahu
bylo zapojit do spolupráce i Církev živého
Boha, ta nakonec z účasti na ETM „couvla“.
Budou však týden modliteb připomínat ve
svém společenství.
– Petr Kučera

Verše služeb na rok 2018
Starší: ...ale přimkněte se k Hospodinu, svému
Bohu, jak jste činili dodnes. (Joz. 23:8)
Muži: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je
staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. Kor. 5:17)
Sestry: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi,
tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon
i Proroci. (Mt. 7:12)
Besídky: Jsme spolupracovníci na Božím díle,
a vy jste Boží pole, Boží stavba. (1. Kor. 3:9)
Dorost: Řekl jim: „Pojďte sami stranou na
pusté místo a trochu si odpočiňte!“(Mk. 6:31)
Skupinky: Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov
v mém nitru pevného ducha. (Žalm 51:12)
Modlitební: Hospodinův zákon je dokonalý,
udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je
pravdivé, nezkušený jím zmoudří. (Žalm 19:8)
Mládež: Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden
duch. (1. Kor. 6:17)
Chvály: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch
Boží ve vás přebývá? (1. Kor. 3:16)

Finanční směrnice
Na členské schůzi jsme neznali zpaměti
finanční směrnici. Zde je: Vedoucí každé služby
schvaluje výdaje do výše rozpočtu pro danou
službu na daný rok.
Další sborové výdaje: výdaje do 2000 Kč
mohou schvalovat jednotliví starší sboru •
výdaje do 5000 Kč schvaluje hospodář + jeden
starší • výdaje nad 5000 Kč schvaluje celé
staršovstvo.

Ze staršovstva
20. 1. 2018 // Zavedeme vítání příchozích
staršími sboru. • Lehce jsme diskutovali
otázku mládeže. • Proběhla diskuse nad
emailem Marka Moškoře ohledně dorostu.
• Probírali jsme prezidentské volby. Cituji
ze zápisu: Jmenovitá podpora některého
z kandidátů ze strany staršovstva by na
bohoslužbách zaznít neměla; nechceme
směšovat záležitosti Boží a světské, a to
i přesto, že jako staršovstvo máme ohledně
kandidátů před druhým kolem stejné
preference. Doporučíme jít k volbám
a modlit se za jejich průběh i výsledek.
Plánování některých akcí
Kazatel informoval o ekumenickém týdnu
modliteb (ETM) • Společná bohoslužba
s Apoštolskou církví – předběžný termín
duben 2018 • Modlitby 24/1 – termín 17. 2. •
Setkání s Petrou Škrdlíkovou (spoluautorka
knihy „Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby
ve výchově dovoleny“) – 24. 2. 2018 na téma
Výchova jako trénink pro budoucnost •
Pozveme hosty z Brněnské tiskové misie.
Členská schůze
Provedena úprava plánovaného rozpočtu
na rok 2018. Důraz na změnu myšlení.
Přepněme z dosavadního „módu hojnosti“
do „módu úspor“ • V roce 2019 provedeme
výroční členské shromáždění raději až
počátkem února.
Praktické záležitosti
Eva Siudová požádala, abychom oslovili
někoho jiného, kdo by mohl organizovat
„generální úklidy“ modlitebny cca 1-2x ročně
• K vysluhování Večeře Páně zakoupíme víno
ve větším množství min. na půl roku dopředu.
• Pro účely připojení notebooku zvukařů
k internetu pořídíme nejlevnější dostupnou
datovou SIM kartu. Informace o této WiFi
síti bude neveřejná. • Mixpult: Předložena
„inventura“ návrhů; 6 možností v cenovém
rozpětí 11.000–45.000 Kč

shromáždění

Ze staršovstva

neděle 10.00
4. 3. Petr Kučera

Petr Mauler.

11. 3. Petr Kučera

Jiří Siuda jun.

18. 3. Vašek Radoš

Petr Kučera

25. 3. Petr Kučera

David Neuwirth

1. 4. Petr Kučera

Ota Filala

8. 4. Pavel Škrobák Petr Vítek

pravidelné aktivity
•
•
•
•
•

Dorost – pátek 16.30
Mládež (Unique) – neděle v 16.00
Sese – úterý 6. 3. / 20. 3. v 16.30
Mužská skupinka – pátek 1. 3. / 6. 4. v 19.00
Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00
7. 3. biblická / 14. 3. biblická / 21. 3. biblická /
28. 3. nebude, místo ní se sejdeme
na zelený čtvrtek 29. 3.

23. 2. 2018 // Zhodnotili jsme
uplynulé období v našem sboru
• Promýšleli jsme otázky sbírky
ve sboru. Sbírka proběhne při
instrumentální skladbě, na stěně
bude informace o dobrovolnosti
sbírky. Vybírající bude proškolen.
• Uvažovali jsme o vítací službě
u vchodu. • Setkali jsme se
s Vaškem Dvorským ohledně
mládeže – Unique. Ocenili jsme
Vaškovo úsilí v práci s mládeží
a ujistili jsme jej o naší podpoře
a důvěře. Je jasné, že mládež
potřebuje pevnější vedení, což
se ale musí projednat na úrovni
setkání staršovstev AC a CB. •
Ujasnili jsme si termíny ohledně
noci kostelů, dětského dne
a Legoprojektu.

dlouhodobé termíny
29. 4. Společné bohoslužby s Apoštolskou církví
25. 5. Noc kostelů + Dětský den
1.–7. 7. Sborová dovolená s Ostravou
8. –16. 7. Tábor dorostu Slezská Harta
13. – 25. 11. Legoprojekt (termíny po Opavě)

Velikonoce
Čt 29. 3.

Zelený čtvrtek v 18.00 – tradiční předvelikonoční setkání
se čtyřmi kalichy, chody, modlitbami a velikonočním čtením.

Pá 30. 3.

Velký pátek – bohoslužby v 10.00 a Cesta kříže v 20.00 na Štandl

So 31. 3.

Velikonoční Modlitby 24/1 od soboty 9.00 do neděle 9.00

Ne 1. 4.

Vzkříšení 10.00

Po 2. 4.

povelikonoční Večer chval

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

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

ROZBŘESK
Ukrajina a partnerský sbor v Rachově. Navštívil
jsem v únoru, v rámci své diakonské cesty, bratra
Edika z partnerského sboru Rachov a mluvil jsem
s pastorem ze sousedního sboru.
Situace v Rachově je spíše smutná. Lidí ubývá,
služebníci slova nejsou. Dojíždí tam stále pastor
Saša ze sousední, dosti vzdálené vesnice, a jeho
otec. Mládež není. Podle slov pastora sboru v Jasině,
Rachov se doposud neodrazil z mrtvého bodu.
Problémem společenství jsou dvě sestry, Marie,
které prakticky ve sboru vládnou a utlumují
jakoukoliv tvůrčí atmosféru. Zatím všichni kazatelé
tento tlak neunesli, kromě Petra Murgy, který jej
snášel 20 let. Z naší strany by možná stačilo tam
dojet přes víkend a udělat tam jedny bohoslužby.
A jistě se modlit.
Manželka Petra Murgy má rakovinu a zde je
prostor udělat třeba sbírku a předat jí pomoc od
našeho sboru. Byla natolik tichá, že se o své nemoci
ani nezmínila. Dozvěděl jsem se to skoro náhodou.

Únorové střípky
Jarek Lofítek potvrdil spojené bohoslužby
s Apoštolskou církví v termínu 29. 4. 2018 v 9.30.
Bude to i s pohoštěním. Těšme se, bude to super
Mládež pokračuje dál ve scházení společně
s AC, přicházejí i hosté. Je to dobré společenství.
O Unique jsme mluvili i s Vaškem na staršovstvu.
Mládež potřebuje jasnější vedení, o čemž budeme
mluvit se staršovstvem AC. S Vaškem se rovněž
sešel regionální celocírkevní pracovník CB David
Rajca. Považuji za zázrak, že mladé společenství
u nás nějak funguje.
Modlitby 24/1 hodnotím velmi kladně, jako
mimořádně pozoruhodný projekt, který aktivizuje
naše společenství k duchovnímu zápasu. Jsem rád,

3/2018

že jsme řetěz poměrně rychle zaplnili,
navíc v době chřipek. Pokud vím,
i účastníci prožili dobrý čas.
Setkání s Petrou Škrdlíkovou.
Nejsem si jist, jak na naše rodiče
zapůsobilo. Petra sama, zejména
v sobotu, se cítila jakoby v rohu. Říkala,
že dlouho takovou, snad obrannou,
atmosféru nezažila. Mě osobně se
její povídání o stylech výchovy líbilo,
bylo cenné, praktické, s vhledem.
Pro zajímavost vyjmenovávám: styl
autoritativní, liberální, zanedbávající
a nejlepší – moudrý – v duchu Písma:
Zasvěť už chlapce do jeho cesty,
neodchýlí se od ní, ani když zestárne.
Přísloví 22:6. Naopak v neděli na
bohoslužbách se atmosféra proměnila
a Petra se mezi námi cítila velmi dobře.
Ekumenický týden modliteb proběhl
v pohodě. Někdy se při něm ptávám,
zda-li to má vlastně smysl. Ale snad
nějaký ano. Aspoň trochu o sobě, jako
církve, navzájem víme a dáváme najevo
vzájemnost a spolupatřičnost, modlíme
se. Sám jsem byl na všech večerech,
kromě pátku. Účast našich členů byla
skromná. Tedy kromě středy, kdy se
konaly modlitby v našich prostorech.
Na staršovstvu jsme si rovněž řekli, že
chyběly předměty (podněty) modliteb.
Letošní týden modliteb byl nesnadný
i svou přípravou. Nebylo jednoduché se
nějak domluvit na tématu i na průběhu,

což bylo způsobeno spíše jakousi mentální
leností katolických bratří.
V neděli 18. února proběhla schůzka
rodičů a vedoucích dorostu. Bylo to velmi
dobré setkání, které napomohlo k lepšímu
pochopení dětí, rodičů i vedoucích. Pro nás
vedoucí bylo cennou zpětnou vazbou.
Víkend s opavským dorostem v Kaménce.
Byla to dobrá akce, program i jídlo připravili
opavští. My jsme měli na starost ubytování
a duchovní program. Děckám se tam líbilo.

V únoru jsem se byl na setkání statutárních
zástupců Církve bratrské. Bylo to zdánlivě
neduchovní setkání. Hlavní částí bylo školení
BOZP – bezpečnosti práce. Z něho plyne
jediné: chovejme se v modlitebně opatrně,
pokud se něco stane, je to průšvih.
Mluvilo se i o Nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR). Což nahání hrůzu všem
organizacím i církvím. Začne platit od června.
Hodně se mluvilo o trendech ve financování
církve. Z debaty vyplynulo, že přichází

V každém trpícím je sám Ježíš
Kázání košického pomocného biskupa Marka
Forgáče z pohřbu Martiny Kušnírové, snoubenky
zavražděného novináře Jána Kuciaka.
V týchto chvíľach prežívame žiaľ, bolesť,
úzkosť, ale aj zlosť, hnev, bezradnosť
i bezmocnosť. Zaskočilo nás všetkých to, čo sa
tu stalo. Zaskočilo nás to a máme veľmi veľa
otázok, na ktoré bezradne hľadáme odpovede.
Aj ja sám si kladiem otázky. Prišiel som k vám
nie preto, aby som ponúkal „lacné“ odpovede.
Prišiel som vás všetkých posilniť v nádeji.
Jednou z najsilnejších otázok, ktoré sa nám
vynárajú, je táto: Kde je Boh? Kde bol Boh,
keď sa toto všetko stalo? Kde je Boh, keď
musíme takto trpieť?
Nerád by som hľadal šablónovitú odpoveď.
Skôr by som povedal to, čo mi vraví moja
viera: Boh je na našej strane! Boh je na našej
strane, pretože nám to ukázal vo svojom
Synovi, Ježišovi. V ňom Boh trpí spolu s nami.
Práve teraz, v pôste, si pripomíname, ako bol
Ježiš vysmievaný, ako ho potupovali, ako ho
opľúvali, ako ho ukrižovali...
Mohol by som povedať, že to, čo sa
v posledných dňoch stalo, celá táto tragédia,
to je výsmech Ježiša Krista. Táto tragédia je
pľuvanec do Ježišovej tváre, je to kopanec do
osoby Ježiša, je to znovu-ukrižovanie Ježiša.
Boh je tu s nami. On nie je ten, ktorý sa len
pozerá na nás. Boh trpí spolu s nami. To je moja

viera i moja nádej, v ktorej vás chcem posilniť.
Ale mohli by sme sa ďalej pýtať: Prečo
existuje zlo? Prečo musia trpieť nevinní ľudia?
Náš dobrý Boh nám všetkým dal veľký dar
– dar slobody. A tento dar každý z nás rôzne
využíva. Naša zosnulá sestra Martina využila
tento dar na to, aby študovala, aby si našla
prácu, aby si našla priateľa, aby si raz založila
rodinu. Jej priateľ Ján využíval dar slobody na
to, aby vykonával odvážnu prácu novinára.
My všetci, ktorí sme tu prítomní, sme využili
tento dar slobody na to, aby sme tu prišli
a aby sme vyjadrili súcit s najviac trpiacimi.
Ale sú aj takí, ktorí využívajú dar slobody na
to, aby robili zlo, aby ubližovali, škodili alebo
aj zabíjali. Aké môže byť toto zlo? Môže to byť
napríklad personifikované alebo zosobnené
zlo. Niekedy sa v človeku nahromadí toľko zla,
že sa stáva samým stelesním zla. Kto dokáže
zoči-voči zničiť mladý ľudský život, ten je
diabol – zosobnené a personifikované zlo.
Ale môže byť aj inštitucionalizované zlo. To je
zlo, ktoré vykonávajú skupiny ľudí, inštitúcie.
To je organizované zlo, zločinecké skupiny.
Nech nás dobrý Boh chráni od toho, aby sa v
našej krajine rozmáhalo inštitucionalizované
zlo. Nech nás dobrý Boh chráni od toho, aby sa
na našom východnom Slovensku rozmáhalo
inštitucionalizované, organizované zlo.
No môže byť aj rozptýlené zlo, vágne zlo,

pozvolna doba, kdy budou sbory více řešit
financování kazatelů a nabízet (podbízet)
vyšší plat – příplatek odvislý od jednotného
platu. Což se už, k mé nelibosti, tiše děje.
Nečekaně nás na biblické hodině navštívil
předseda David Novák, co bylo milé a velmi
přínosné. Byl jsem rád, že se nás sešlo více,
jako bychom to tušili.
Návštěvy ve sboru. Vím, že máme rádi
změny na kazatelně v podobě různých hostů.
V březnu se u nás objeví vikář Vašek Radoš, ze
sboru Třinec – Lištná, v dubnu Pavel Škrobák,

kazatel ze Zlína a v květnu Tomáš Pospíchal,
kazatel ze Vsetína.
Správce modlitebny Jarek pilně pracuje. Už
nevrže pódium pod zvukařem, ve skladu je už
prkno s háčky natřené a na stěnách.
Vznikla nová skupinka sester.
Na biblické hodině týkající se 2. Kor. 8–9,
tedy kapitola pojednávající o sbírkách pro
Jeruzalém, se rozběhla diskuse na téma veřejná
sbírka ve sboru. Diskuse inspirovala ke
změnám, které jsme na staršovstvu projednali.
– Petr Kučera

difúzne zlo. To je zlo v podobe atmosféry,
ovzdušia. To je vtedy, keď niekto svojou
činnosťou vytvára takú atmosféru, že sa
v nej veľmi dobre darí rôznym formám zla.
V týchto formách zla sa vinník ľahko schováva.
Preto, ak sú v našej spoločnosti vodcovia, ktorí
svojimi aktivitami, svojimi priateľstvami, svojimi
kontaktmi, svojou činnosťou alebo aj nečinnosťou
vytvárali a vytvárajú také ovzdušie, takú klímu,
v ktorej sa darí rôznym formám zosobneného
alebo organizovaného zla, tak títo majú nepriamu
zodpovednosť za to, čo sa tu stalo.
A preto Slovensko dnes nechce vidieť stôl
preplnený balíčkami bankoviek. Veď to je ťažký
cynizmus! Veď práve kvôli nezriadenej láske
k peniazom sa stali tieto tragédie. Ako hovorí
apoštol Pavol: „Koreňom všetkého zla je láska
k peniazom...“ (1Tim 6,10). Veď tu teraz ide
o život, o hodnoty! Slovensko dnes nechce vidieť
peniaze na stole. Slovensko dnes potrebuje vidieť
charakterných vodcov, ktorí vezmú na seba
priamu i nepriamu zodpovednosť a ktorí dokážu
odísť zo scény. Toto by bolo vodcovské. Toto by
bolo otcovské. Toto by bolo chlapské. Toto by bolo
kresťanské. Veď Ježiš vzal na seba viny druhých.
Ak si chceme hovoriť, že sme kresťanská krajina,
mali by mocní tejto krajiny vedieť vziať na seba
svoje viny, ale aj viny druhých.
Pýtajme sa však ďalej: Máme sa báť?
Odpoviem na to odvážne a evanjeliovo:

Nebojte sa! (Jn 6,20). Boh je mocnejší ako
všetko zlo na svete! Skúsme počúvať Ježišove
slová z Matúšovho evanjelia (a v tejto situácii
budú znieť naozaj veľmi odvážne): „Nebojte sa
tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.
Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo
zahubiť v pekle“ (Mt 10,28).
Nuž nebojme sa! Chcel by som vyzvať
všetkých, predovšetkým mladých ľudí: Nebojte
sa! Upriamme svoju pozornosť na dušu.
V tomto svete, ktorý z lásky k peniazom dokáže
zabíjať, obráťme svoju pozornosť na dušu.
Obráťme svoju pozornosť na hodnoty: na lásku,
na priateľstvo, na vieru, na spravodlivosť, na
charakter... Možno je táto odpoveď ľudsky
nedokonalá, ale určite ukazuje cestu.
Prišli sme, aby sme boli spolu s tými, ktorí
trpia. Aby sme spolu s najbližšou rodinou
dvíhali a objímali kríž. Prišli sme tu, aby
sme boli ako Šimon z Cyrény, ktorý pomáha
Ježišovi niesť kríž (Mk 15,21). A v každom
trpiacom je sám Ježiš.
Vytvorme teda jednotu. Nech z tejto jednoty
zaznieva mocný hlas do našej krajiny, do tohto
sveta. Nie, nie je to zneužívanie situácie na
lacné výkriky. Je to mocný hlas bezmocných.
Vytvorme vzájomnú jednotu, aby sme boli
s tými, ktorí to v tejto chvíli najviac potrebujú,
aby sme s nimi spolu-trpeli. Nech dobrý Boh je
s nami a nech bojuje za nás!

shromáždění

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

ROZBŘESK

neděle 10.00
1. 4. Petr Kučera

Petr Mauler

8. 4. Pavel Škrobák Petr Vítek
15. 4. Petr Kučera

Tomáš Jurtík

22. 4. Petr Kučera

Mirek Siuda (+ krátká členská schůze)

29. 4. společné bohoslužby s Apoštolskou církví v 9.30 v Národním domě.

pravidelné aktivity
•
•
•
•
•

Dorost – pátek 16.30
Mládež (Unique) – neděle v 16.00
Sese – úterý 3. 4. / 17. 4. v 16.30
Mužská skupinka – pátek 6. 4. / 4. 5. v 19.00
Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00
4. 4. není
11. 4. modlitební
18. 4. biblická – exkurze do listu Klementova
25. 4. biblická – závěr listu Korintským

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

Jaro je v plném rozpuku a zažili jsme velmi brzký
termín Velikonoc. Co dalšího nám březen přinesl?
Konec Korinstkým

Na biblických hodinách jsme dokončili výklady
druhého listu korintským. Epištola je zajímavá tím,
že jde spíše příběh vztahu Pavla a korintských než
soubor Božích rad do života. Ty se v ní hledají spíše
mezi řádky. Zajímavé rovněž je, že k epištole nemáme
žádný dostupný komentář v češtině.
Slíbili jsme si ještě dvě možná i tři setkání. Čeká nás
exkurze do listu Klementova, což je dopis ze souboru
spisů apoštolských otců z druhého století. Z něj se
dozvíme, jak to asi v korintském sboru dopadlo.
V dalším setkání shrneme oba listy korintským jakoby
z Božího pohledu.

Jarní rekapitulace

dlouhodobé termíny

Jednání s Bethelem

17:00 v knihkupectví Kapitola setkání s Alexandrem Flekem,
13. 4.
překladatelem Bible 21
22. 4. krátká členská schůze během oznámení
29. 4. Společné bohoslužby s Apoštolskou církví
25. 5. Noc kostelů + Dětský den
1.–7. 7. Sborová dovolená s Ostravou

S Gabrielem jsme zašli do Bethlelu předložit
jim myšlenku občasného pozvání vytipovaných
bezdomovců k obědu, kde bychom pojedli všichni
spolu a popovídali. Mluvili jsme s dvěma terénními
pracovníky, které znám. Oba byli z myšlenky nadšeni
a slíbili pomoc s vytipováním a pozváním. Prý je to
lepší pro lidi z venku. Takže uvidíme, co bude dál.
Spolupráce s Apoštolskou církví

8. –16. 7. Tábor dorostu Slezská Harta
13. – 25. 11. Legoprojekt

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou,
ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16:11)

verš sboru pro rok 2018

kazatel: Petr Kučera, email: zababuv@gmail.com, telefon: 737 749 277 nebo 774 925 452
účet sboru: 2300069113/2010
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Měli jsme společné staršovstvo s Apoštolskou církví.
Bylo to velmi dobré a přátelské setkání. Porovnali
jsme naše touhy a snahy s tužbami a snahami
apoštolských. Byly v podstatě shodné. Srovnali jsme
i způsoby a zvyklosti sborů. Naplánovali jsme
společné bohoslužby i společnou službu mládeží –
Unique. Bylo to super setkání.
Vašek Radoš ve Frýdku

18. března u nás kázal host, Vašek Radoš z Třince.

Pro mě je Vašek objevem roku.
Skvělé, jednoduché, naléhavé,
biblicky zakotvené kázání. Vašek
má na v Diakonii starost integraci
syrských uprchlíků. Bylo by moc
zajímavé se s ním opět interně setkat.
Byl jsem překvapen i tím, že Vašek
je romské národnosti. Tedy poprvé
u nás na kazatelně kázal Rom!
Přátelství s ním bych prohluboval.
Velikonoce v sociálních službách

Před Velikonocemi jsem, jako
kazatel, měl několik setkání
v sociálních organizacích: s klienty
střediska Rut, kam chodí Kamil
a Bolek; byl jsem na Bethlelu,
a měl tam dvě setkání s bezdomovci
– s obyvateli azyláku a s uživateli
denního centra; byl jsem u Radky
na Sáře a ráno na Velký pátek
v Přístavu. Jsem docela rád, že
odpadl hospic. Uf!
Velikonoce ve sboru

Na Zelený čtvrtek byla Poslední
večeře spíše komorní, ale celkově
jsem byl potěšen velkou účastí
v pátek i v neděli, i na Cestě kříže.
Nový pohled na události snad
přineslo i tzv. Pilátovo evangelium.
Jsem rád, že se naplnil i modlitební
řetězec. V noci vznikla prodleva tří
hodin a jsem moc vděčný za to, že
ji obětavě zaplnil Honza Jakubec.
Dostává titul modlitebník hrdina.

Maminky

Došla ke mně radostná zpráva, že klub
maminek, tedy páteční setkání rodičů
s dětmi, se má zase vzkřísit z mrtvých.
Jarovolání

Letos se konalo tradiční Jarovolání, péčí
manželů Valíčkových. Marek vyhlásil
Jarovolání jako dorostovou akci. Zastoupili
jsme dorostence spolu s Lukášem Kubátkou.
Vítací služba

Postupně se snažíme o zavedení vítací
služby u vchodu, kterou si vzal na starost
bratr Havránek. Měla by rovněž dbát na
to, aby z chodby během bohoslužeb nebyl
slyšet hlasitý hovor. Veselé rozhovory během
bohoslužeb považuji za špatný zvyk. – PK

Ze staršovstva
9. 3. 2018 // Popovídali jsme si
s vedoucími dorostu • Debatovali
jsme o webových stránkách sboru
a porovnávali jsme je s weby různých
sborů. • Řešili jsme delegáty na
Konferenci CB. • Prosba o sbírku na Teen
Challenge • Schválili jsme kázající na
další měsíce. • Hodnotili jsme přednášku
Petry Škrdlíkové, převážil spíše rozpačitý
dojem • Zabývali jsme se variantami
finančních investic sboru.

Příběh Dušana: Z drogové závislosti ke Kristu
V dubnu před Velikonocemi nás opět
navštívil Dušan Čičko. Mám z něj vysloveně
radost. Krásně jsme si v neděli popovídali.
Získává nadhled na svůj život. Má lásku
v Lučenci. Až jizevnaté vrásky na tváři, běžné
u závislých, se zahojily. Stojí za to udělat si
shrnutí jeho cesty od hříchu a závislosti do
svobody Božích dětí.
Uvěřil, jako trestaný zloděj, ve věznici.
Patřil k frýdecké galerce. Ve vězení se mu
věnoval Honza Kočnar. Ten mě (kazatele)
upozornil na to, že Dušan přijde k nám do
sboru. Velmi a dlouze se mu věnoval i dnes již
nežijící Milan Poloha. Dušan byl nadšen do
Ježíše a do nového života. Vždy si našel práci.
Byl však prázdný, neměl pro co žít. Sociální
vazby v troskách. Měl do značné míry jen nás.
I když miloval svého syna, vztahy s ním nebyly
dobré. Postupně však vycházelo najevo, že
je závislý a jednou měsíčně si šlehne perník
natolik, že přijde o výplatu i dávky. Je potom
týden vyřazený. Střídá zaměstnání. Prodává
mobily. Nedá se mu zavolat. Postupně se mi
ho daří ho přesvědčit, že je závislý. On vždy
tvrdil, že ho Ježíš už osvobodí. Svobodu

měl vždy do další výplaty. Až se dostal zcela
na dno, odejel s naší pomocí do křesťanské
terapeutické komunity Teen Challenge.
Odtud se po půl roce vrátil, protože se s nimi
pohádal. Znovu nějak žil, znovu si šlehal,
pomáhal mu Ruda Maroš z Třince a tamní
terapeutická komunita okolo Šance podaná
ruka. Začal se mu věnovat i Jakub Vrtaňa,
který jej z duchovních důvodů, nečekaně,
bez sebemenší informace pro nás, pokřtil.
Ale ani křest mu nepomohl. Na konci svého
terapeutického období v Třinci využíval
tamního svobodného režimu, sháněl si
perník a tajně si šlehal. I v Třinci jsou už
na konci svých sil. Všichni jsme od něj tak
trochu dali ruce pryč. Ale Dušan je na dně
také. Zde vidím bod obratu. Dušan se vrátil
do drsné a tvrdé Teen Challenge a zde vytrval
až dodnes. Je už svobodný. Postupně začal
řešit to, co řešíme všichni – co budeme jíst,
pít, kde budeme bydlet, koho budeme mít
rádi. Silná víra v Krista mu zůstala a s ní
velká chuť pomáhat jiným hříšníkům. Jak
říkám, mám z něj radost.
(Text je autorizován Dušanem.)

Komu se
nelení
parafráze podle Matouše 25:14–30

„Jeden miliardář si chtěl jet odpočinout na
Bahamy, a tak si před odjezdem zavolal své
manažery a pověřil je správou svého portfolia.
Jednomu svěřil pět firem, dalšímu dvě
a dalšímu jednu (každému podle jeho pozice
v koncernu), a odletěl na dovolenou snů.
Ten, který dostal na starosti pět firem, se
ihned pustil do optimalizace. Snížil mzdy,
zvýšil produktivitu a zdvojnásobil čistý zisk.
Totéž udělal i ten, který měl na starosti dvě
firmy, a také on zdvojnásobil zisk. Ten, který
měl na starosti jen jednu firmu, ale vyhlásil
celozávodní dovolenou, a tak dal investici
svého šéfa k ledu.
Když se majitel koncernu konečně vrátil,
svolal své manažery na poradu, aby mu
prezentovali hospodářské výsledky. Začal
ten, který spravoval pět firem a zdvojnásobil
šéfův zisk. Promítl mu v PowerPointu růstové
grafy a tabulky se slovy: ‚Šéfe, svěřil jsi mi pět
firem – a podívej, pohltili jsme dalších pět.‘
Miliardář byl nadšen: ‚Skvělé! Je vidět, že
jsi výkonný a loajální zaměstnanec. Osvědčil
ses v téhle maličkosti jako manažer, odteď
budeš dělat velký byznys ve správní radě.
Užij si radostný život akcionáře!‘
Po něm navázal ten, který spravoval dvě
firmy. Spustil prezentaci a řekl: ‚Šéfe, svěřil
jsi mi dvě firmy – a podívej, pohltili jsme
další dvě.‘
Miliardář byl nadšen: ‚Skvělé! Je vidět, že
jsi výkonný a loajální zaměstnanec. Osvědčil

ses v téhle maličkosti jako manažer, odteď
budeš dělat velký byznys ve správní radě.
Užij si radostný život akcionáře!‘
Nakonec přišel na řadu ten, který měl na
starosti jen jedinou firmu. Podíval se tomu
miliardáři do očí, sebral odvahu a řekl mu:
‚Šéfe, všichni víme, jak bezcitný jsi člověk.
Bohatneš, kde ses nenadřel, inkasuješ, kde
jsi neinvestoval, a ždímeš člověka, dokud
může hákovat. A tak jsem tvou firmu dal
k ledu, protože jsem se začal bát, kam to
všechno spěje. Podívej – tady máš zpátky
svoje akcie.‘
Miliardář na něj přede všemi začal řvát: ‚Ty
neschopný slabochu! Věděl jsi, že bohatnu,
kde jsem se nenadřel, a inkasuju, kde jsem
neinvestoval? Tak proč jsi můj kapitál aspoň
nesvěřil lichvářům nebo ho neposlal do
daňových rájů?! Takhle mám jenom to, co
dřív – kde je zhodnocení, dividendy, nebo
aspoň úroky?!!‘
Pak se obrátil ke svým náměstkům:
‚Vezměte mu tu firmu a svěřte ji tomu, který
jich má už deset. Komu se nelení, tomu se
zelení! Pánbůh pomáhá těm, kdo si pomáhají
sami! A toho neschopného slabocha vyhoďte
ven na ulici, mezi ty lůzry, co jen fňukají
a skřípou zuby!!!‘
– Jak se vám ten příběh líbí?” rozhlédl se
Ježíš po svých učednících. „Myslíte, že to
takhle chodí také v Božím království?“
– Alexandr Flek

shromáždění

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

neděle 10.00
6. 5. Tomáš Pospíchal

vede Petr Kučera

13. 5. Kyle Evans

vede Samuel Fürst (Večeře Páně)

20. 5. Petr Kučera

vede Vašek Dvorský jun. (Letnice – seslání Ducha svatého)

27. 5. Petr Kučera

vede Petr Mauler

3. 6. Ráchel Polohová

vede Daniel Kvasnička

pravidelné aktivity
•
•
•
•
•

Dorost – pátek 16.30
Mládež (Unique) – neděle v 16.00
Sese – úterý 15. 5. / 29. 5. v 16.30
Mužská skupinka – pátek 4. 5. / 1. 6. v 19.00
Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00
2. 5. modlitební | 9. 5. Otevřené společenství |
16. 5. Oslovení Božím slovem | 23. 5. Proměna
do podoby Kristovy | 23. 5. Zájem jeden
o druhého | 30. 5. Život z moci Ducha

dlouhodobé termíny
12. 5. Jarní úklid modlitebny
25. 5. Noc kostelů + Dětský den
1. – 7. 7. Sborová dovolená s Ostravou
8. – 16. 7. Tábor dorostu Slezská Harta
17. – 19. 8. Pánská cyklojízda Jižní Morava
1. 9. Seniorátní den
13. – 25. 11. Legoprojekt

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

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

Ze staršovstva
Dlouze jsme prodiskutovali
otázku komunitnosti našeho
sboru a konstatovali jsme neblahé
vzdalování jednotlivců a rodin od
sebe, do svých vlastních světů,
domů, starostí. Stali jsme se
spíše nedělním sborem. Vážně
jsme přemýšleli jak tento trend
měnit. • Schválili jsme služby na
další měsíc. • Kazatel se sdílel
o cestě i inspiracích na Ukrajině
• Schválili jsme sbírku na sestru
Murgovou • Kazatel informoval
o pohybech v členské základně
(Martin Kubart bude předán do
Ostravy, ke křtu se hlásí Klára
Fürstová a Petra Maulerová) •
Dlouze jsme diskutovali tzv. teze
(zásady) sboru a podařilo se nám
je zformulovat. • Celkově to bylo
jedno z výborných a požehnaných
staršovstev.

ROZBŘESK
Po velikonocích jsem dovolenkoval na sváteční
velikonoční Ukrajině. Tuto cestu jsem slíbil své
sestře už před dvěma léty. Bylo to zajímavá cesta,
která se zdála dlouhá jako měsíc prázdnin. Jako
řidič byl s námi ještě Vašek Dvorský mladší. Jednu
zajímavost zmíním. Mou sestru i mě šokovala kázeň
dětí při bohoslužbách. Dvě a půl hodiny (!) a ony
seděly a jen seděly. Sám nevím, zda-li to je dobře či
ne. Měli jsme na to téma rozhovor s Timoteem a jeho
ženou. Typicky drsné a přísné ukrajinské odpovědi
jsme znali dopředu: Sbor není místo volné zábavy...
v bance také nenecháme děti volně pobíhat a tancovat
po stolech... lidé se zde sešli kvůli Bohu... děti dospělé
sledují, a pokud se dospělí nezvládnou ukáznit, těžko
ukázníme děti... pořádek by si měli sjednat muži!

Dubnové ozvěny
Prostě východ, jiný mrav, drsnější odchov. Ukrajinci
jsou přísnější na sebe i své děti. Je to tak dobře anebo
to až přehánějí? Celý večer jsme si o tom povídali
v ulicích nočního města s mou sestrou, speciální
pedagožkou a ředitelkou modré linky bezpečí. Nějak
jsme to nemohli rozchodit.
8. dubna u nás kázal host Pavel Škrobák, kazatel ze
Zlína a senior Valašsko-hanáckého seniorátu. Setkání
s ním bylo dobré, aspoň co jsem slyšel z doslechu. Je
třeba vzdát díky Samovi za improvizaci při přípravě
Večeře Páně.
Jako starší jsme se sešli k modlitbám za Boží milost
v příbězích některých sborovníků. Jsme rádi, že dnes
vidíme posuny k dobrému.
Z iniciativy Marka Moškoře jsme uspořádali
hezkou a jedinečnou akci – diskusi s Alexandrem
Flekem, překladatelem Bible21. Konala se v pátek
13. 4. v knihkupectví Kapitola. My jsme zajistili hosta
a oni zbytek. Osobně jsem tam nebyl, zastupoval jsem
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v dorostu. Rozhovor byl prý pěkný.
Pan knihkupec byl, podle slov Saši,
velmi dobře připraven. Překladatele
doprovázel i grafik a sazeč všech
vydání B21. Nocleh a večeři obou
hostí zajistili Valíčkovi. Ujali se své
role s východní pohostinností. Hosté
zůstali u Valíčkových ještě v sobotu
na oběd a zjevně se jim tam moc líbilo
a nechtělo moc rychle odcházet.
Saša Flek je jedna z nejzajímavějších
i nejkontroverznějších osobností
z evangelikální scény. Kdo na diskusi
přišel neprohloupil.
Jsem rád, že po delší pauze se
setkaly maminky, tedy přesněji
rodiče s dětmi v naší modlitebně.
Začátek byl divoký, za zvuku alarmu,
ale potom už vše proběhlo hladce.
Ustálilo se také datum pánské
jízdy, totiž 17.–19. srpna. Možnost
ubytování na faře v Lechovicích
jsem začal vyjednávat. Slouží tam
jako farář Marek Orko Vácha,
vynikající kněz a biolog, přednosta
ústavu lékařské etiky. I to by byla
přidaná hodnota.
Třetí dubnovou neděli jsem
byl hostem na CB Trojce
v Ostravě. Základní filosofie tohoto
jedinečného společenství je: vztahy
– vztahy – vztahy. Není divu, že
Matin Kubart našel právě v Trojce
svůj nový duchovní domov.

Po dlouhých dvou letech (s přestávkami)
končí probírání dvou složitých epištol
Korintským. Seriál jsme zakončili dvěma
setkáními. Na „nebiblické biblické“, jsme
se začetli z listu Klementova do Korintu, což
je tzv. spis apoštolských otců. A na poslední
biblické jsme se snažili vystihnout poselství
2. Korintským pro nás. Zajímavé pro mě bylo
zjištění, že tím hlavním motivem, který se
v tomto dopise stále opakuje, je vzájemnost.
Základní argument apoštola Pavla: Vaše
radost je naše radost, váš úspěch je náš
úspěch, vaše starost je naše starost; vaše
hádka je naše hádka. To je zvěst, které jsem
si uvědomil a možná těžce vydobyl z poměrně
vypjaté korintské korespondence. Poslední
středu, na modlitební, jsme byli ve dvou.
Měli jsme i poměrně dosti zajímavé setkání
seniorátu v Opavě. Bavili jsme se o tom, jak
se koná sociální práce ve sboru. Dovoluji
si napsat pár osobních a subjektivních
poznámek:
Biblický úvod Romana Touška: Podle Sk. 6
se ustanovením diakonů se Boží slovo mocně
šířilo. Dělat diakonii není nic jiného než
kázat evangelium. Praktická služba diakonů
byla spíše v tom, že kázali evangelium
a u toho uzdravovali a vyháněli démony. Tento
pohled relativizuje diakonii jako sociální
práci. Neuhnula diakonické práce z tohoto
povolání? Zvěstování Božího slova se má dít
celému člověku – tělu i duši.
Poznámka vězeňského kaplana Honzy
Kočnara: Pracoval třicet let ve zdravotnictví
a sociálních službách – nemocnice, Hrabyně,
Armáda spásy – i zde se situace překlopila
do pouhé sociální práce. Chodili tam lidé
s touhou sloužit duchovně. Často tam chodili
lidé, kteří si nemohli vydělat jinde. Původní
vize Wiliema Bootta dnes zůstala jen na
papíře. Nyní, když dělám kaplana, musím si
to držet, abych zůstal sám svůj a Kristův. Jsem
kazatel mezi vězni. Jsou snahy o spolupráci
s psychology, ale to prostě nejde. Armáda
spásy měla svůj osvědčený postup: polívka,

mýdlo, spasení. Ze zkušenosti kaplana
vidím, že se člověk musí dostat na dno
a musí volat k Bohu. Marnotratný syn
se musel dostat na dno. Ten, kdo se nají
a vysprchuje, nepotřebuje přemýšlet o Bohu.
Teprve po spasení je možná potřeba vzájemná
pomoc. Některé praktické příklady sociální
pomoci ve sborech seniorátu:
a. Půjčování peněz.
b. Pomoc lidem, kteří nejsou schopni získat
pracovní návyky. Zaměstnání ve sboru.
Dva lidi v Opavě se podařilo získat pro život.
c. Charisma CB je sociální cit pro pomoc.
Je potřeba mít cit pro lidi, kteří opravdu
potřebují pomoc.
d. Návštěvy doma.
e. Klub seniorů v Ostravě.
f. Brigády sociálně slabším dětem
– pomoc v rodinách, na zahradách.
g. Klub baráčníků – vzájemná pomoc
na barácích.
h. Taxi služby pro starší členy a postižené.
Poslední neděli v dubnu jsme měli společnou
bohoslužbu s Apoštolskou církví. Měl
jsem strach, že se nás moc nesejde, ale bylo
nás dost i ze strany CB. Kázání měl Jarek
Lofítek, já se přidal k němu. Rovněž svědectví
a modlitby za Unique byly fajn. Padaly návrhy
dělat takové bohoslužby vícekrát do roka.
Někdy v říjnu má být u apoštolských Karel
Řežábek s celosobotním vyučováním pro
manžele. Předběžně jsme mluvili o možnosti
pořádat tuto akci společně.
U Maulerů na zahradě se konal křest
Petry Maulerové. Měl jsem radost, že se
nás nesešlo málo. Zazpívali jsme pár písní,
jednu na Petřino přání, docela neznámou.
Křtil Petr Mauler, otec a kněz rodiny. Tak
jsme se domluvili. Bylo to v tu chvíli to
nejlepší, pro některé neobvyklé. Petra je nyní
po operaci, která se částečně podařila, nyní
je v pooperačním stavu na ARO. Gratuluji
Maulerovým k příkladnému zvládnutí
nelehké situace. 		
– Petr Kučera

Teze

(zásady)
sboru
Otevřené společenství
Marek 16:15 A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
1 Tesalonickým 3:12 A vás ať Pán rozhojní a dá vám oplývat v lásce k sobě navzájem
i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám,

Oslovení Božím slovem
Koloským 3:16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí
se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem,
jak vám dává Duch.
Izajáš 34:16 Hledejte v knize Hospodinově a čtěte.

Proměna do podoby Kristovy
1. Korintským 5:7 Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení.
Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek ne se starým
kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy
Filipským 2:12 s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten,
který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle

Zájem o druhé
Židům 10:24 Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.
1. Tesalonickým 5:11 Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte.
Jakubův 5:16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli
uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Život z moci Ducha
Galatským 6:1 Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni
Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na
sebe, abys také nepodlehl pokušení.
1. Kor. 14:24–25 Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo
nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci,
takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: „Vskutku je mezi vámi Bůh!“

shromáždění

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

neděle 10.00
3. 6. Ráchel Polohová

5. 8. Otomar Fiala

8. 7. Kyle Evans

12. 8. Petr Kučera

17. 6. Petr Kučera

15. 7. Petr Kučera

19. 8. Josef Vítek

24. 6. Petr Kučera

22. 7. Petr Kučera

26. 8. Vašek Radoš

29. 7. Karel Buba

2. 9. Petr Kučera

omalovánka

10. 6. Daniel Kvasnička

1. 7. Paul Till

ROZBŘESK
Ohlédnutí za nedělemi a biblickými
Nedělní bohoslužby byly v květnu a červnu pestré,
díky různým kázajícím, jak domácím (Kyle, Ráchel)
tak i hostům (Tomáš Pospíchal ze Vsetína a Daniel
Kvasnička z Litomyšle). Protože u nás někteří hosté
kázali, já zase, na oplátku, kázal v jejich ve sborech.
Tak jsem mohl navštívit Zlín a Luhačovice v jednom
dni a Vsetín, což bylo pro mě skvělé a inspirativní.
V třetí neděli v květnu byly Letnice, onen lehce
zapomínaný křesťanský svátek. Pro mě opravdu
hezký den. Díky letničnímu kázání jsem si uvědomil
onu velkou pravdu, že Bůh si zmocňuje ke službě
i hříšné lidi, jako byl Samson a jako jsem já. Znovu
jsem měl radost. Ještě doplňuji, že na Letnice, s velkou
vážností, poprvé moderoval Vašek Dvorský junior.
Druhou neděli v červnu jsme prožili požehnání
Árona Moškoře a Miriam Kvasničkové. Na staršovstvu
jsme vymysleli, že v tento den uskutečníme modlitbu
čtyř přítomných dědů, ale sebekriticky přiznávám, že
jsem na to zcela zapomněl.
V rámci biblických hodin jsme si doslova biblicky
prošli teze našeho sboru: Otevřené společenství /
Oslovení Božím slovem / Proměna do podoby Kristovy
/ Zájem o druhé / Život z Ducha. Tyto teze uzrály
na staršovstvu během několika let. Na biblických
hodinách jsme tyto teze probírali ve světle celé řady
biblických veršů. Na jednom setkání jsme prošli i tři
desítky veršů! Vznikl tak dvanáctistránkový materiál
a přemýšlíme, jak s ním naložit. Každopádně, kdo by
měl zájem, řekněte mi nebo napište.

Střípky ze života sboru

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou,
ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16:11)

verš sboru pro rok 2018

Proběhl dětský den, tentokráte na téma lidské tělo.
Dětský den si velmi vydařil. Zapojilo se do něj hodně
členů sboru, nejrůznějším způsobem, například
Saskie napekla skvělé mrkvánky. Organizace se ujal

LÉTO/2018

Tomáš Jurtík, plakáty a bannery
připravil Marek Moškoř.
Dětí přišlo více než loni, cca šedesát
účastníků. Z útržků rozhovorů víme,
že dětský den byl oceňován pro jeho
poučnost a jinakost oproti ostatním
dětským dnům s hudbou a skákacím
hradem. Pro ty co, tam nebyli,
připomínám naše stanoviště: ruka,
mozek, srdce, noha, ucho, ústa, oči.
Hezké biblické verše k jednotlivým
lidským oudům vybrala Libuška.

Stalo se...
Po Dětském dni následovala
Noc kostelů. Tentokráte jsme
připravili otevřenou modlitebnu,
přátelské přijetí, prezentaci sboru
a občerstvení. Přišlo podobně jako
loni a předloni cca 20 návštěvníků.
Prohlédli si budovu, ptali se, zdali
mohou přijít v neděli, byli potěšení
hezkou místností, vzali si letáky
BTM a Rozbřesk.
V druhou sobotu v květnu proběhl
velmi důležitý úklid modlitebny.
Velení se ujal Per Vítek, který
rozdával úkoly a práce se plnily,
jedna za druhou. Účastníků bylo
akorát, aby se navzájem nemotali
(cca dvacet brigádníků.). Věkově
byly zastoupeny všechny generace
a za dopoledne všechny úkoly
hotové. Dobrá práce!

Při vstupu do modlitebny se objevila
cedulka: „Aktivizační a motivační programy
pro osoby s autismem.“ Na každé pondělí
si pronajalo občanské sdružení MIKASA
naši modlitebnu na konzultační hodiny.
Jsme rádi, že náš objekt může sloužit lidem
k ušlechtilým cílům.
Druhou neděli v červnu se s námi rozloučil
Martin Kubart, který svůj duchovní domov
našel na CB Trojce.
Poslední úterý v červnu definitivně končí
aktivita Rekrutů, což byla skupina, která
navázala na naši dřevárenskou Lavinu.
Vydržela ještě dva roky, díky odvaze
a vytrvalosti kluka, který má přezdívku
Trol. Až do konce na Rekruty chodil Martin
Kubart, za což jsem mu rovněž vděčný.
Poslední „vzpomínkou“ na Lavinu bude
brigádnický tábor na Lukově, jedna
z posledních možností k předání evangelia
životem i slovem.
Začátkem května proběhly v Opavě
schůzky vedoucích o táboře dorostu. Tábor
je připraven a úkoly rozděleny.
Mládež, Uniqe, se pravidelně scházela
v počtu 4-8 osob. Programy byly pestré,
studiem Písma počínaje, výpravou na kolech
konče. O mládež se obětavě stará Vašek
Dvorský. A to jak organizačně, tak osobně.
Unikátní byla rovněž sbírka na rande
Dušana Čičky. Proběhla, peněz se vybralo
akorát a Dušanovi to pomohlo.
Radku Fürstová se stala magistrou a Petr
Mauler bakalářem!
Do Ostravy s velkou pravděpodobností od
podzimu nastoupí kazatel Tibor Máhrik.
V pátek 22. 6. mě pohřeb Eduard Šurman,
který byl nějakou dobu členem našeho sboru.
teze sboru––––Otevřené společenství–––––
––––––––––––––Oslovení Božím slovem––
–––––Proměna do podoby Kristovy –––––––
Zájem o druhé–––––––––Život z Ducha–––

Výroční konference CB

Ze staršovstva

Zatímco velká část sboru uklízela
modlitebnu, já seděl na výroční konferenci
CB v Litomyšli. Jednalo se v sálu YMCA
na renesančním zámku, což bylo hezké
a příjemné prostředí. Konference byla dobře
řízena, dokonce jsme skončili časově dříve.
Inovativní bylo jednání v malých skupinách
a následná diskuse. Na závěr se diskutovalo
o směřování církve ve čtyřech velkých
skupinách, jedné z nich se zúčastnila i Hanka
Dvorská. Co se projednalo? Konference
schválila Výroční zprávu o činnosti Rady
Církve bratrské za rok 2017 a účetní závěrku.
Konference schválila návrh na ordinaci
Štěpána Vašíčka, Ondřeje Vavrečky za
kazatele Církve bratrské a schválila návrh
na udělení volitelnosti Jiřímu Serbusovi
za kazatele Církve bratrské. Do svých řad
opět přivítala kazatele Marka Fajfra. Večer
proběhla ordinace, jak kazatelů, tak diakona
pro dorost, Dana Jokla. Bohoslužby vedl
emeritní předseda RCB Pavel Černý. Akt
ordinace vedl předseda RCB David Novák.
Konference schválila konferenční návrh na
založení zapsaného ústavu ETS. Rozšiřuje
se tak stávající nabídka forem studia
o studium nevysokoškolského charakteru.
Dále konference schválila návrh na finanční
podporu ETS.
Konference schválila dva návrhy na změny
v základních dokumentech: O návrzích
na změnu Ústavy a Zásad, a o základním
nemovitém majetku Církve bratrské se
rozhoduje
minimálně
dvoutřetinovou
většinou hlasů všech zaregistrovaných
delegátů. V minulosti stačila nadpoloviční
většina. Členové, kteří se ze závažných
důvodů nemohou zúčastnit členské schůze,
mohou hlasovat přes schránku mimo volební
místnost.
Další návrhy na změny přijaty nebyly.
Podrobnosti najdete u kazatele.

18. května // Rozhovor o besídce se sestrou
Martou Horečkovou. • Biblický úvod – Saul
a voli – Saul probudil z letargie poklidně žijící
Izraelity radikálním činem. Text popisuje
mimořádnou situaci, ve které, jako sbor, sice
nejsme, ale nějaký impulz potřebujeme. •
Byly projednány termíny služeb a kázající.
• Zhodnocení jarního úklidu modlitebny:
Byl super! Dík všem! • Projednali jsme
některé pastýřské otázky: přípravy na křest,
přesun Martina Kubarta do CB Trojka
a další. • Sbírka na Dušana Čička – nakonec
rozhodnuto, že v neděli uděláme standardní
sbírku na potřeby sboru, a pak ještě jednu
sbírku, kde otevřeně řekneme, na co bude,
ať se lidé svobodně rozhodnou, zda přispějí.
• Byl projednán pronájem modlitebny od
Mikaso (poradna ohledně Aspergerova
syndromu) – budou se scházet vždy v pondělí
ve Výměníku. Souhlasíme se zapůjčením
klíčů zodpovědné osobě, pani Mgr. Soně
Tiché. Cena pronájmu dohodnuta 150 Kč
• Noc kostelů a dětský den – v pátek 25. 5.
2018, v rámci těchto akcí zvát na ping-pong
a Legoprojekt (plánovaný na podzim). •
Staršovstvo odsouhlasilo účast kazatele na
akci Lukov, post-laviňácké akci, (brigáda

oprava hradu), která proběhla rovněž i loni
a byla vydařená. • Schůzka s vedoucími
chval – na příští setkání staršovstva pozvat
Dalibora Kubátku. • GDPR – nutno sepsat
nějakou jednoduchou směrnici na jednu A4.
22. června // Probrali jsme materiál
z biblických hodin, teze sboru. • Byl schválen
a doplněn program služeb na prázdniny. •
Byl zhodnocen dětský den a padl návrh na
nové téma pro příští rok: řemesla. • Znovu
jsme probrali otázku webových stránek.
Přes prázdniny se bratr kazatel s Markem
Moškořem pokusí o jeho proměnu. • Dohodli
jsme se, že jako sbor chceme výhledově
koupit další, čtyřpokojový byt, v blízkosti
modlitebny, pro případného příštího kazatele,
který bude mít pravděpodobně rodinu a bude
potřebovat oddělenou pracovnu. Druhý byt
se může využít jako startovní byt pro nějakou
rodinu. • Přemýšleli jsme nad podzimní
celosborovou akcí. Jistě se uskuteční
tatínci. • Byly projednány některé radostné
i nesnadné pastýřské záležitosti. • V neděli
bude provedena celocírkevní sbírka na vikáře
a byl schválen příspěvek pro dětskou práci
v Mukačevu v hodnotě 15.000 Kč. Peníze tam
přiveze Vašek Dvorský se skupinou mládeže.

dlouhodobé termíny
1. – 7. 7. Sborová dovolená s Ostravou
6. – 15. 7. Tábor dorostu, Slezská Harta
17. – 19. 8. Pánská cyklojízda, Lukov
SO 1. 9. Seniorátní den v Malenovicích
Neděle s Brněnskou tiskovou misií
NE 9. 9. (BTM) se společným obědem
a seminářem
13. – 25. 11. Legoprojekt

přestávka
O letních prázninách se nekonají
tyto pravidelné aktivity:
dorost, mládež, setkání sester,
mužská
skupinka,
biblická
a modlitební skupinka.
Všechny uvedené aktivity opět
začínají v září.

shromáždění

Sborový zpravodaj Církve bratrské
ve Frýdku-Místku

neděle 10.00
termín káže

vede

téma

2. 9. Petr Kučera

Petr Kučera

Eliáš pod jalovcem

9. 9. Jan Titěra

Petr Kučera

hosté z BTM (+VP)

16. 9. Petr Kučera

Petr Mauler

Marnotratný syn

23. 9. Petr Kučera

Ota Fiala

Koncil v Jeruzalémě

30. 9. Petr Kučera

Daniel Kubátka

Závěr a začátek metapříběhu (+ křest)

7. 10: Daniel Komrska

Petr Kučera

dle hosta

Tomáš Jurtík

Sborové hodnoty 1 (+VP)

14. 10. Petr Kučera

pravidelné aktivity
•
•
•
•
•

Dorost – pátek 16.30
Mládež (Unique) – neděle v 17.00 (od 23. 9.)
Sese – úterý 4. 9. / 18. 9. / 2. 10. v 16.30
Mužská skupinka – pátek 7. 9. / 5. 10. v 19.00
Biblická a modlitební skupinka – středa v 18.00
Začínáme ve středu 26. září.
Tématem bude „Jak žít podle knihy přísloví“.

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

další události
27. – 30. 9. chata dorostu
30. 9. křest Kláry – v 9.00 na obvyklém místě u řeky Morávky
13. 10. manželská sobota s Karlem Řežábkem (společně s AC v naší modlitebně)
19. – 21. 10. víkend tatínků s dětmi
19. – 25. 11. Legoprojekt

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

ROZBŘESK
První velkou akcí v červenci byla sborová dovolená s Ostravou na
Velké Lhotě. Podle vyprávění šlo o hezkou akci, s obyčejným všemi
přijímaným vařením, hezkými výlety a výraznými duchovními
večery, které vedl budoucí kazatel v Ostravě, Tibor Mahrik.
Následoval tábor dorostu, který byl společný s opavským
dorostem. Ideu tábora připravili mladší vedoucí z opavského
okruhu – tábor se změnil na výcvikový tábor mladších vikingů,
podle knihy Bratrstvo. Duchovní program zajišťoval FrýdekMístek – probrali jsme otázku, co to znamená být křesťan. Tábor se
hodně vydařil, milým překvapením bylo i duchovní rozvlaženíčko
mezi dětmi.
Další akcí, našemu sboru poněkud vzdálenou byl druhý ročník
akce Lukov, které se zúčastnili i děti z okruhu bývalé Laviny. Opět
jsme opravovali hrad, bojovali, duchovně probírali výzvy dneška.
Byla to zřejmě poslední delší akce připomínající dřevárenskou
historii frýdecké Laviny.
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Ozvěny letních prázdnin
V srpnu muži vyrazili na tři dny jsme vyrazili na kola do Podyjí,
vyjeli jsme si na výpravu do Rakouska, přemáhali horkost dnů
i horkost hlav, únavu v lýtkách. Večer jsme popili skvělý burčák
ze Znovínu a dlouho povídali. V neděli jsme měli rozhovor nad
Písmem, dva odvážlivci vyrazili na kolech do vzdáleného kostela.
(hádejte kdo ;) Celkově nás bylo jedenáct.
Poslední sobotu prázdnin se konal seniorátní den. Poprvé za
jeho historii nebylo hezké počasí, což nikomu nevadilo. Byli jsme
zase spolu a bylo nám dobře. Hostem ranní kávy byl Jiří Schneider,
bývalý první náměstek ministra zahraničí. Na závěr kázal David
Novák, předseda Rady Církve bratrské.

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou,
ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16:11)

verš sboru pro rok 2018

Pastýřský list předsedy Rady Církve bratrské
Milé sestry, milí bratři, přátelé,
rád bych Vás na začátku dalšího školního
roku pozdravil slovy apoštola Pavla: „Ale on
mi řekl: ,Stačí, když máš mou milost; vždyť
v slabosti se projeví má síla. A tak se budu
raději chlubit slabostmi, aby na mně
spočinula moc Kristova.“ (2. Kor. 12,9)
Jak mnozí víte, v průběhu prázdnin jsme se
mnozí modlili za uzdravení kazatele Daniele
Smetany a vikáře Vítka Hláska. Nečekaně
nás pak opustil kazatel Jiří Lukl. Já sám
též zápasím s nemocí, která prý není úplně
jednoduchá. Jenže na každém sboru, v každé
rodině je „něco“, v každém životě je něco, co
nám dělá život složitější. Nemoc, problémy
s dětmi, krize v rodině, zápasy v práci,
vztahové problémy atd. Jak to souvisí
s textem, který jsem vybral?
Možná znáte divadelní hru Thorntona
Wildera „Anděl, který čeřil vodu“. Hra
je založená na textu z Janova evangelia
5,1–4. Jedná se o příběh o moci vody
z rybníka Bethesda. Jakýsi lékař k tomuto
rybníku pravidelně přicházel v naději, že se
dostane první na řadu a bude vyléčen ze své
melancholie. Když se mu to jednou konečně
podařilo a už skoro vstoupil do vody, objevil
se anděl a řekl mu, aby odešel. Lékař prosil,
aby mohl sestoupit do vody a být uzdraven,
ale anděl trval na svém.
Rozhovor pak pokračuje, až nakonec anděl
pronese tato slova: „Kde by byla tvoje síla,
kdyby ses zbavil svých ran? Tvá melancholie
způsobuje, že tvůj chvějící se hlas proniká
do srdcí mužů a žen. Dokonce ani andělé
nedokážou přesvědčit zubožené a potácející
se pozemské děti tak, jak to umí lidská bytost
lámaná koly života. Ve službě lásky mohou být
jen zranění lékaři. Ustup, lékaři.“
Později přijde za lékařem muž, který se do
rybníka dostal jako první a byl uzdraven:

„Prosím, pojď se mnou. Ke mně domů je
to jen hodina cesty. Můj syn se ztrácí ve
svých temných myšlenkách. Nerozumím mu
a jedině ty bys byl schopen zlepšit mu náladu.
Jenom jednu hodinu… Mám také dceru: od
té doby, co jí zemřelo dítě, sedí ve stínu. Nás
neposlouchá, ale tebe vyslechne.“
Jak slova Pavla o slabosti, tak tento příběh
ukazují, že naše bolest a slabost má být
přetvářena ke službě druhým. Jednak nás
učí více se spoléhat na Pána Boha, jednak
nám dává možnost druhým porozumět.
Jenže slabost může mít i jiný účinek, a tím
je zatrpklost vůči lidem a někdy i Bohu.
B. Manning napsal: „Pokud ze strachu
a studu popíráme svá zranění, naše vnitřní
temnota nemůže být prozářena a ani se
nestane světlem pro druhé lidi.“
Na jednu stranu bych si přál, aby mě nic
nebolelo, aby moje děti „šlapaly“ podle
mých představ, aby do sboru chodili když
ne andělé, tak alespoň napůl andělé, aby
mě nic neoslabovalo… Jenže jak by se pak
projevovala Boží síla (2. Kor. 12,9)? A tak
si to vlastně až tak nepřeji… a nepřeji to ani
Vám.
Přeji Vám, aby se ve Vašem životě i ve Vašem
sboru projevovala v nastávajícím školním
roce Boží síla a moc. Zřejmě se to neobejde
bez bolesti. Jenže pokud nezatrpkneme, pak
se z bolesti může stát zdroj požehnání.
Těším se na další spolupráci s Vámi všemi.
Modlím se, abychom byli církví odvážnou,
otevřenou a oddanou Ježíši Kristu. Církví,
kde se slabost proměňuje v moc. V běžném
životě to absolutně nedává smysl, jenže náš
Pán má jiné součty.
Váš v Kristu
David Novák

Témata bohoslužeb
Prázdninové neděle
Od července do začátku září nastal volný
prázdninový režim vyznačující se absencí
týdenního programu a sloučenými nedělními
moderacemi a kázáním. Prázdniny se rovněž
vyznačovaly proměnlivostí počtu návštěvníků.
Jednou nás bylo nečekaně mnoho, jindy jen
malá skupinka. Dovolím si vyzvednout pár
perliček:
Prázdniny otevřel 1. července slovem Paul
Till, oblíbený učitel a kazatel z Frýdlantu.
• Další neděli mě potěšila hojná návštěva
z brněnského sboru na Kounicově. Přijelo
mnoho mých mnoho mých vrstevníků, což
bylo milé. • O třetí neděli v červenci nás poctil
slovem bývalý kazatel sboru Jarek Preisler,
což bylo rovněž velmi milé. • Poslední neděli
v červenci kázal u nás jeden z nejstarších
kazatelů našeho seniorátu, Karel Buba.
Trochu se bál, aby nepřetáhl délku kázání,
ale jeho služba měla rovněž dobrý ohlas.
• První srpnovou neděli bylo „veselo“,
protože nikdo z přítomných nevzal klíče
od modlitebny. Nakonec se nějak otevřelo
a Ota Fiala mohl kázat. • Třetí neděli v srpnu
se konala akce mužů a tak naše bohoslužby
byly asi nejméně navštíveny. Jsem rád, že
v tento nesnadný den na sebe vzal Jožka
Vítek úlohu kázajícího.
Ze setkání staršovstva 6. 9. 2018
Zhodnotili jsme letní akce. • Staršovstvo
bylo informováno kazatelem o prázdninových
pastýřských
záležitostech.
• Staršovstvo jednalo ohledně webu
a doufá, že se jeho vývoj posune. • Ujasnily se
některé termíny a služby. • Byli jsme přizváni
k projektu Staleté kořeny. Jarka Lofítka,
pastora spřáteleného sboru Apoštolské
církve, jsme pozvali na další staršovstvo.
• Na biblických hodinách začneme probírat
knihu Přísloví.

Formativní příběhy
Pro prázdniny jsem si vybral téma formativní
příběhy. Tedy příběhy, které považuji za
důležité v Písmu, nějak stálé otisknuté v hříšné
i svaté paměti lidstva. Kázání byla zvláštní
svým vznikem, nedělal jsem k nim podrobnou
písemnou přípravu, spíše jsem nad nimi
přemýšlel během volných chvil a sepsal si jakousi
osnovu. Výběr příběhů byl spíše intuitivní než
odněkud opsaný. Co jsme probrali:
1) Prvotní hřích Adama a Evy – příběh
pokušení, který se v našich životech opakuje
každý den, každou hodinu.
2) Kain zabil Abela – příběh zlosti
a opakované Boží výzvy k nápravě.
3) Reptání na poušti – příběh o hříšném
zapomínání, hříšném snění a unikání
z přítomnosti.
4) David zabil Goliáše – příběh snadného
vítězství v předem prohrané bitvě.
5) Eliáš v depresi – příběh Božího obyčejného
pozdvižení duše obyčejnými prostředky.

Před námi
Marnotratný Syn (Lk. 15: 11–32)
– příběh velké svobodě dané lidem.
Koncil v Jeruzaléme (Sk. 15)
– příběh o prvním věroučném sporu v církvi.
Závěr a začátek metapříběhu (Zj. 19:6–21)
– příběh, o velkém příběhu, do kterého spadá
příběh každého z nás.
Ze setkání staršovstva 14. 9. 2018
Staršovstvo bylo informováno Jarkem
Lofítkem o akci pro manžele s Karlem
Řežábkem. Dohodli jsme se na společné akci
s AC. Projekt Staleté kořeny se uskuteční
jen v omezené míře, během tradičního čtení
Bible na náměstí. • Staršovstvo strávilo
hezký čas při rozhovoru s Klárkou, která
se hlásí ke křtu. • Staršovstvo dohodlo
program kázání do Vánoc.

