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Zpravodaj 

sboru Církve bratrské 

v Ostrav�
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Pravidelná shromážd�ní: 

Ostrava 

každá ned�le   v 9,30 hodin 
každá st�eda   v 18,30 hodin 

Frenštát pod Radhošt�m 

Orlovna 
každá 2. a 4. ned�le  v 15,00 hodin 
každé 2. a 4. úterý v 17,30 hodin 
  
Suchdol nad Odrou 

modlitebna BJB 
každá 3. ned�le  v 10,00 hodin 
každé 1. úterý   v 18,30 hodin 

Odry  

sborový d�m �CE 
každá 4. ned�le  v 8,15 hodin 

Lou�ky 

u bratra Pavla Rosického – Lou�ky 195 
každá 2. ned�le ve  14,30 hodin 

Bohumín 

fara Slezské církve evangelické a.v. 
ned�le    v 15,00 hodin 

Poruba 

V�deckotechnologický park Ostrava (VTPO) 
každá ned�le   v 16,00 hodin  
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V�rná služba bude odm�n�na 

„Jeho Pán mu odpov�d�l: Správn�, služebníku dobrý a v�rný, nad má-
lem jsi byl v�rný, ustanovím t� nad mnohým;…“ Mt 25,21

Milé sestry, brat�i, mládeži a d�ti,

Dostává se vám do rukou druhé �íslo našeho sborového zpravodaje 
„VÍŠ TO?“ Najdete v n�m zpravodajství z letních tábor�, kemp� a spo-
le�ných dovolených, které náš sbor po�ádal. Je jich úctyhodná �ada. Pat�í 
se na tomto míst� pod�kovat všem organizátor�m, kte�í odvedli velký kus 
poctivé práce. Mnoho, zejména d�tí a mladých lidí, spole�n� prožilo 
krásné chvíle uprost�ed p�írody a ve spole�enství svých kamarád�. �ada 
uve�ejn�ných osobních sv�dectví dokládá, jaký užitek z toho na�erpali 
pro své zotavení a pro duchovní povzbuzení. Navázání nových p�átelství 
a prohloubení t�ch stávajících je dobrým odrazovým m�stkem pro další 
�innost dorostu, mládeže a dalších skupin brat�í a sester 
v poprázdninovém období. 

V ned�lním kázání 4. zá�í, na zahájení nového školního roku, jsem 
mluvil o naši služb� Bohu. Sloužit máme, protože jsme k tomu byli stvo-
�eni a spaseni, protože to je Boží p�íkaz a také p�íprava na v��nost. Každý 
máme p�ijmout sv�j úkol. P�edstavili jsme proto sboru u�itele d�tských 
besídek, vedoucí dorostu a mládeže a vyprošovali jsme jim se staršími 
sboru Boží požehnání pro jejich zodpov�dnou službu. Ve sboru jsou však 
i služby mén� viditelné, které jsou také nezbytné. 

My rádi toužíme po velikých v�cech a s ur�itou úctou vzhlížíme k t�m 
služebník�m, jimž bylo mnoho sv��eno. Avšak Písmo mluví úpln� jinak, 
a to na r�zných místech. V Božím království nejde o to, zda toho d�láme 
hodn�, nebo zda d�láme veliké v�ci, nýbrž o naši v�rnost. Podobenství, 
z n�hož je vzat náš úvodní verš, mluví o �lov�ku, který dal svým služeb-
ník�m h�ivny a o�ekával, že jimi budou hospoda�it. Jeden dostal p�t h�i-
ven, druhý dv� a poslední jednu h�ivnu. Víte, jak s nimi naložili. Dvakrát 
slyšíme stejné hodnocení. „Nad málem jsi byl v�rný, ustanovím t� nad 
mnohým.“ Nad málem v�rný! Pán B�h takovouto v�rnost odm��uje n�-
kdy hned a ješt� více v budoucnosti. Kdo je v�rný v malém, bude pov��en 
n��ím v�tším. 
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Ve sv�t� je dnes v�rnost velmi ojedin�lou ctností. Proto jsme tu na 
sv�dectví v�rnosti my v��ící lidé i náš sbor. Uslyší i každý z nás: „Správ-
n� služebníku dobrý a v�rný“? Chci vás povzbudit. Této chvály se m�že 
dostat i nám, i když se naše práce d�je tém�� bez povšimnutí lidí. Pán B�h 
vysoce hodnotí, jsme-li v�rni i v nejmenších a nejnepatrn�jších v�cech, 
k nimž nás ve své služb� povolal. Nezáleží na tom, co jsme ud�lali, ale 
jak jsme to ud�lali. 

Bohatý podzimní program a pot�eby služeb v našem sboru jsou tak ve-
liké, že každý �len sboru m�že p�isp�t svou h�ivnou, aby bylo poslouženo 
dalším lidem k poznání svatého Boha a aby bylo jeho jméno oslaveno. 

„Bu� v�rný až do smrti a dám ti korunu života“ Zj 2,10 Kral. 

Váš bratr Jan Drahokoupil  

Zprávy z jednání celosborového staršovstva 

Ze dne 5. 9. 2005 

� po rozhovoru se snoubenci staršovstvo vyprošovalo požehnání pro 
Honzu Stebla a Irenu Bubovou, jejich manželství a svatební den 

� Slavnostní shromážd�ní k zahájení služby samostatného sboru ve 
F-M se bude konat 11. zá�í v 15 hodin. Sou�asn� prob�hne insta-
lace správce sboru br. kaz. J. Preislera. 

� Sborový zájezd do Košic je naplánován na víkend 24. – 25. 9. 
P�edb�žný plán: odjezd v sobotu ráno od modlitebny, zastávky na 
vybraných zajímavých místech, v podve�er p�íjezd do Košic, ne-
formální shromážd�ní, nocleh v rodinách, spole�ná ned�lní boho-
služba. Cena zájezdu byla stanovena na 500,- K� pro výd�le�n�
�inné, pro ostatní 250,- K�. 

� Staršovstvo schválilo plán služeb na m�síc zá�í ’05, ve kterém by-
ly zohledn�ny povinnosti bratra kazatele Drahokoupila, který byl 
Radou CB od 1. 9. ustanoven administrátorem sboru CB v Opav�. 
Termín p�íští porady staršovstva byl stanoven na 3. 10. 

� Náš sbor se p�ihlásil k ú�asti na celoevropské evangeliza�ní kam-
pani ProChrist 2006. Jedná se o satelitní evangelizaci, místem 
promítání p�enos� bude naše modlitebna. Krom� technického a 
organiza�ního zajišt�ní bude tato akce vyžadovat p�edevším mod-
litební p�ípravu celého sboru a osobní pozvání našich nev��ících 
p�átel, koleg� �i soused�. P�enosy se uskute�ní v b�eznu 2006. 
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podle domluvy 1x za 14 dní skupinka mládeže chlapc� a skupinka mláde-
že d�v�at 
podle domluvy 1x za 14 dní modlitební skupinka rodin u Kleinových 

Bohumín 

ned�le   v 15,00 klub Jonáš, d�ti 8–14 let fara SCEAV 
úterý   v 16,00 klub Tornádo, mládež 14–17 let, u Ma�ásk�
�tvrtek  v 15,00 klub Kamzík, dorost pro v��ící d�ti, fara SCEAV 
dle domluvy skupinky pro muže, pro ženy 

Poruba 

ned�le   b�hem shromážd�ní besídka pro mladší d�ti 
pátek  odpolední klub pro d�ti 11–15 let, Kulturní centrum na ul. 
L. Podéšt�  
dle domluvy domácí skupinky zam��ené na biblické vyu�ování a rozvíje-
ní vztah�.  

Jiné informace našeho sboru: 

Ostrava :

Dorost Archa 

„Na po�átku“ – TÁBOR 2005 

Letošní rok jsme náš tábor ARCHY m�li jako již tradi�n� v prvních 
�trnácti dnech prázdnin – tj. 2. 7. – 15. 7. 2005, a dokonce jsme byli i na 
stejném míst� jako loni, tedy v Partutovicích (u Hranic na Morav�). Na-
šim celo táborovým tématem bylo, STVO�ENÍ SV�TA A PO�ÁTEK, a 
tak jsme si p�ipomn�li a p�emýšleli nad zázrakem stvo�ení, ale také nad 
h�íchem Adama a Evy, až po záchranu v podob� duhy, která se objevila 
po potop� sv�ta. 

Byl jsem moc rád, že nám zamra�ené a ubre�ené po�así dovolovalo 
alespo� na chvíli b�hem dne vyb�hnout do lesa a zahrát hry, a tak i p�es 
déš	 jsme si mohli užít spoustu p�kných chvil. Jsem moc rád, že ani bláto, 
ani déš	 nás nepoko�ili a že jsme mohli možná o to víc ocenit tu krásu 
slunce a p�írody kolem sebe. V��ím, že d�ti m�li �as jak k hrám a zábav�, 
tak i k p�emýšlení o život�, jeho hodnotách a Bohu. Jsem moc rád, že nám 
B�h dával svou existenci a p�íze� najevo r�znými zp�soby, od zm�n po-
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�así, kdy pršelo asi všude jinde jen ne u nás, až po to, že nás všechny opa-
troval a že se nikomu nic závažného nestalo. 

Táboru se zú�astnilo 16 d�tí ve v�ku od 11 do 15 let, 7 vedoucích (Ja-
na Fojtíková, Ester Fürstová, Libor Vaštyl, Lukáš Komárek, Petr Asszo-
nyi, P�emek Šed�nka a Ji�í Fojtík) a naše kucha�ka Dáša Asszonyi i 
s nejmladším ú�astníkem Kubou Asszonyi. Všem vedoucím i kucha�ce 
bych tímto cht�l moc pod�kovat za jejich službu d�tem. Velmi si vážím 
toho, že ob�tovali své pohodlí i dovolenou na tuto akci. Bez jejich p�isp�-
ní by to nebylo možné uskute�nit. 

Moc se t�ším na p�íští rok a na novou další možnost p�iblížení se Bo-
hu, p�írod� i k sob� navzájem. 

Hlavní vedoucí, Ji�í Fojtík 

O své zážitky se s námi pod�lili 2 dorostenci. 

M�j ohlas na tábor je kladný, myslím, že nejužite�n�jší a v�bec nejlep-
ší byly a jsou ve�erní skupinky. Na tábo�e se d�ti nau�í ohleduplnému 
chování ke svým vrstevník�m v r�zných situacích a podporuje se tam 
rozvíjení duchovního života. Podporování zru�nosti a ochoty je samo-
z�ejmostí. 

Johana Ko�narová 

První dva týdny prázdnin jsme strávili na tábo�e s dorostem 
v Partutovicích. Všechno na tábo�e se mi moc líbilo – hry, sport, sout�že, 
kamarádi. P�íští rok bych nic nem�nil, až na to po�así. Rodi�e, kte�í se 
p�ijeli o víkendu na nás podívat, byli zd�šeni, že nám st�edem tábora teklo 
bláto, ale nám to ani tak nevadilo, v jídelním stanu bylo p�íjemn� a hlavn�
tam byla po�ádná legrace 

Všechny hry a sout�že byly za celý pobyt bodovány a v celkovém 
hodnocení vyhrálo, moje družstvo LACHTANI. Nejzajímav�jší a nejvíc 
dramatická hra (alespo� podle m�) byla „Hledání pokladu“, který nakonec 
našli ŽABÁCI. 

Už te
 se t�ším na další prázdniny, na nové kamarády a hlavn� na no-
vé hry. AHOJ ZA ROK!!! 

Jirka Blažej 
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Mládež Velryba 

Milí �tená�i, na t�chto stránkách zpravodaje máte možnost nahlédnout, 
jak asi vypadal a jaký byl letošní prázdninový pobyt mládeže. Také já 
jsem byl požádán, abych napsal n�kolik �ádk� o tom, jak jsme se m�li, ale 
protože jsem za takové akce z titulu vedoucího mládeže odpov�dný, ne-
chám hodnocení rad�ji na ostatních mládežnicích, kte�í se mimochodem 
také velmi vydatn� zasloužili o celý kemp. O to víc se mohu te
 zam��it 
na to, co jsem b�hem p�íprav i samotného kempu prožíval osobn�. 

Pro m� kemp ve skute�nosti za�al n�kdy koncem zimy, kdy jsem za�al 
hledat odpov�
 na otázky typu: O �em má kemp být? �eho se nám nedo-
stává? V �em pot�ebujeme r�st? A po �em všichni toužíme? Je to MI-
LOST, odpoušt�ní, p�ijetí, láska,… Od té chvíle stál p�ede mnou krásný 
úkol. P�emýšlet o milosti, hledat, co o milosti �íká Bible, hovo�it o milosti 
se svou manželkou, se svými p�áteli, klást si otázku, jakou roli hraje 
v mém vlastním život�, jestli ji p�ijímám, jestli ji dávám. Modlit se, abych 
rostl v poznání milosti i její praxi. Samotný kemp byl už jen vyvrchole-
ním – milost zv�stovat druhým, slovy a snad i skutky. 

Celé to období pro m� bylo duchovním zápasem, který se neobešel bez 
t�žkých chvil. Pár dní p�ed kempem jsem byl ve stavu, kdy jsem vážn�
uvažoval, že kemp nemohu fyzicky (a potažmo ani psychicky) zvládnout. 
Nem�l jsem energii cokoli d�lat. Byla to jen a jen Boží milost, že jsem na 
kemp nakonec nejen jel, ale taky ho zvládl. Mohl jsem si také b�hem t�ch 
7mi dní na kempu všimnout, jak i další vedou zápas. Zápas o skute�nou 
Boží milost, která je prostá satanových lží o tom, jak si musíme milost 
zasloužit. To by p�ece nebyla milost milostí! 

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, 
není z vašich skutk�, takže se nikdo nem�že chlubit“. Efezským 2,8-9 

O �em má být náš život? �eho se nám �asto nedostává? V �em pot�e-
bujeme stále r�st? A po �em všichni toužíme? Na otázku: „�ím je k�es-
	anství jedine�né?“ odpov�d�l C. S. Lewis:“No p�ece MILOSTÍ!“. Bez 
milosti nejsme nic. Kéž bychom byli lidmi, mládeží a sborem milosti. Kéž 
milost není jen v našich hlavách, ale také srdcích. Kéž je milost mezi ná-
mi! 

Jakub Mrázek 

Ohlasy vybraných mládežníku na kemp. 
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Tak už je další kemp za mnou, a proto bych se cht�la zamyslet, co mi 
letošní pobyt p�inesl. Pro mne to byl �as odpo�inku a možnost pozastave-
ní nad tím, jakým duchovním životem žiji. I p�esto, že mám p�es prázdni-
ny plno volného �asu, a tak se m�žu více v�novat studiím Bible a modlit-
bám, mých modlitebních chvilek je naopak p�es toto volno �ím dál mí�
než p�es školní rok. Na kempu jsem mohla být celý den obklopena Božím 
slovem a chvilkami ur�ené pro modlitby.  

Tématem letošního kempu bylo Boží milosrdenství. Ve�erní duchovní 
programy s tímto tématem m� hodn� oslovily. Musela jsem �asto uvažo-
vat nad tím, co pro m� nap�. znamená Boží milosrdenství a Boží odpušt�-
ní mých h�ích� v mém život�, jak na toto odpušt�ní pak reaguji já a jak ho 
p�ijímám. �asto pak zjiš	uji, že si nevážím toho, že mi m�že být odpušt�-
no všechno zlé a nehezké v mém život�, a d�lám dál r�zné „blbosti“, kte-
ré m� vzdalují od Boha.  

Byla jsem taky ráda, že na pobytu jsem mohla být s naší mládeží, 
s kamarády, které v�tšinou vídávám jen na chvíli na páte�ním setkání 
mládeže, více je poznat a sblížit se s nimi. 

Lenka Drechslerová

„V tebe nech� doufají, kdo znají tvé jméno. Vždy� ty, kdo se dotazují po 
tvé v�li, neopouštíš, Hospodine.“ Žalm 9,11 

Ješt� než jsme odjeli na kemp na Ky�eru, tak jsem uvažovala, jestli 
bude i tento pobyt tak krásný jako minulý rok, kdy jsme se vraceli dom�
napln�ní duchovní silou. 

Letošního kempu se zú�astnilo 17 mládežník� a svou návšt�vou nás 
pot�šili: náš bratr kazatel, V�rka a Tom Stebelovi a Jirka s Janou Fojtíko-
vi. Ze za�átku to vypadalo, že nám celý kemp proprší, ale Pán B�h se o 
vše postaral. Nejenže bylo nakonec krásné po�así, ale mohli jsme zakou-
šet Boží blízkost a radovat se z nádherné p�írody, která nás obklopovala a 
�inila místo romantickým. �lov�k nep�estával žasnout nad tou krásou 
Božího díla, a	 už jsme se dívali na brouky na cest�, kv�tiny �i lístky oz-
dobené rosou nebo hv�zdy na nebi apod…. Myslím si, že každý kdo po-
chybuje o Boží existenci, by se tam m�l zastavit, ztišit se … a m�l by jas-
no. 
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Velkým p�ínosem pro nás bylo hlavní téma = MILOST a taky ranní 
programy, kde jsme si vypráv�li o „7 state�ných“ (J. Wesley, D. L. Moo-
dy, D. Wilkerson, W. Bush, B. Graham, C. S. Lewis a D. Fajce), kte�í 
nám ukázali, že není mezi námi �lov�k, který by m�l „uvoln�nku“ pro�
neevangelizovat. Prostor byl pro duchovní vzd�lávání i pro zábavu (odpo-
lední hry). Z mého pohledu to byl nejúžasn�jší týden v mém život�. Zno-
vu jsem si mohla uv�domit, že vše co mám a prožívám, není samoz�ej-
most, ale je to Boží dar a milost. Moc d�kujeme všem vám, kdo jste na 
nás na modlitbách mysleli. Pán B�h nám po všech stránkách kemp po-
žehnal a já jsem Mu za vše, co jsem prožila vd��ná. Radostná zpráva na-
konec: zlatou a nejsladší t�ešinkou kempu bylo (pro m� ur�it� �) mé za-
snoubení s Lukášem. 

Pavla Tkadle�ková 

Jak jsem strávil a co pro m� znamenal letošní pobyt mládeže na Ky-

�e�e 

P�edn� musím �íct, že jsem do CB Ostrava jako host za�al docházet te-
prve p�ed n�kolika m�síci na st�ede�ní biblické hodiny. „Biblické“ jsou 
zatím moji jedinou církevní aktivitou. Donedávna jsem žil v tom, že ke 
svému vztahu s Bohem jiné lidi nepot�ebuji. O to víc jsem byl p�ekvapen 
a pot�šen z opravdu pohodového soužití se všemi p�íjemnými mladými 
lidmi na horské chat� n�kde v Beskydách. A� m� p�edtím v�bec neznali, 
n�kdo mi už po pár dnech �ekl, že to vypadá, jako bych byl s nimi 10 let 
�. I já jsem se tak cítil. Sportování, hry, procházky, houby, bor�vky, no 
zase jsem o pár let omládl. P�itom jsme nezapomínali na to, kv�li �emu 
jsme p�ijeli – chvíle osobního ztišení s Bohem a Jeho oslavení v našich 
srdcích. Co mi taková chvíle ztišení daleko od každodenního života plné-
ho stres� a termín� p�inesla? Hodn� moc. Hlavn� jsem zjistil, že si m�
B�h p�itáhl pevn�ji k sob�, promyslel jsem si pro život d�ležité v�ci a po-
cítil aspo� na chvíli klid a úlevu. Víc takových chvil ztišení, o to se te

budu snažit. Ješt�, že jsem na ten kemp jel �. 

PS: Chci taky pod�kovat Jakubovi a Michaelovi za p�ípravu duchovní-
ho programu. Ur�it� to dalo dost práce, ale myslím, že nakonec také dost 
užitku…

Karel Müller 
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Rád bych �ekl n�co málo o prázdninovém pobytu Velryby, který byl 

nazván PRO TEBE 

Místo, kde jsme se nacházeli, se jmenuje Ky�era. Je to taková malá 
osada, která se nachází na velmi krásném a romantickém míst�.  Bydleli 
jsme v malé d�ev�nici, kde nebyla elektrika. Myslím si, že toto místo má 
to kouzlo, protože tam není elektrika. (Ale telefonní signál už tam dora-
zil). Díky tomu se m�že �lov�k více soust�edit na �tení Bible, modlitby �i 
vzájemné rozhovory. Díky �istému vzduchu a okolnímu klidu a míru �lo-
v�k m�že p�icházet na jiné myšlenky a soust�edit se. Mládež se proto 
mohla soust�edit na program, který byl o milosti Boží. Každý den byl za-
jímavý program, ve kterém se st�ídal Míša Novotný s Jakubem Mrázkem. 
Jednou skv�lou další v�cí bylo ranní zamyšlení. Jmenovalo se to 7 state�-
ných. Každý den nám bylo �e�eno o život� jednoho �lov�ka, který v��il 
v Pána a konal Jeho v�li. Byl to skv�lý p�íklad o tom, jak m�žeme sv�d�it 
o Bohu nev��ícím lidem. Ale nejen duchovní program jsme mohli proží-
vat. Mohli jsme si zablbnout p�i hraní her, které p�ipravovala Pavla Tka-
dle�ková a další. Mohu doporu�it lesní golf, �i no�ní výlet na Ostrý. Taky 
jsme mohli uhostit pár p�átel a bratra kazatele Jana Drahokoupila, kte�í 
nás poctili svou návšt�vou. K záv�ru ješt� pár slov. N�kdo jezdí na Eng-
lish Kemp, aby si zdokonalil jazyk. A my jezdíme, abychom, jsme pro-
hloubili vztah s Bohem a mezi sebou. Je to požehnan� strávený �as. 

Lukáš Komárek 

Bohumín

Požehnaný tábor hr�zy. (Bohumín) 

Asi p�ed deseti lety jsem byla na k�es	anském tábo�e, kterému dodnes 
�íkám “prokleté údolí“. Nemám na n�j ani jednu hezkou vzpomínku. Na 
našem letošním prvním turnusu stanového tábora jsem však na n�j vzpo-
mínala celkem �asto. Posu
te sami, pro�: 

1. den- odjezd. Z Bohumína až k Bruntálu. Prší. Do autobusu nastupuje 
26 d�tí a 13 dosp�lých. Nálada je výborná. Dva chlapci z romské kolonie 
se lé�í na infek�ní st�evní ch�ipku, ale jejich rodi�e nikoho neupozornili. 
Nikdo nic netuší. Jedou s námi. 
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2. den – krásné po�así. Táborníci absolvují jednu hru za druhou, skv�le 
se zapojují i malé d�ti vedoucích (2, 2, 3, 3, 4 a 6 let). Indiánské kroje i 
hry jsou dokonalé, duchovní skupinky požehnané. Odpoledne první déš	. 
Žádný problém. Modlíme se za po�así. 

3. den – je mi zle. Zvracím jak t�hotná, ale nejsem. Pavel p�ebírá pé�i 
o naše chlape�ky, vedoucí p�ebírají moje dnešní hry. Asi jsem se p�ejedla 
pomazánky. Je hic jak blázen, na naší louce není žádný stín. Nutíme d�-
tem pokrývky hlavy. Modlíme se za požehnání a za po�así. 

4. den – zvracím dále, neudržím ani vodu. To stejné m�j t�íletý Martí-
nek. T�hotný není. Asi úpal. Jsme p�est�hováni na izolaci do srubu. 
Nejsem skoro schopna se o n�j starat, pe�liv� o nás dbá Maruška zdravot-
nice. Za�ínají zvracet další d�ti a Jirka. Že by úpal? Zp�ís�ujeme dohled 
na pokrývky hlavy a p�íjem tekutin. Táborníci jsou nadšeni skv�lým pro-
gramem a netuší, že se n�co d�je. Martínek má strašný pr�jem, i když mu 
pro jistotu dávám na noc plínu, peru ráno spacáky a p�itom zvracím. Mod-
líme se za nemocné. 

5. den-je mi lépe, ale nic nejím. Pavlovi je zle, Jirka ho celý den zastu-
puje. Zvrací dalších n�kolik d�tí. Martínek nejí a nepije. Mám o n�j 
strach. Venku leje jak z konve. Vyprané v�ci sušíme v kuchyni. Najíždí-
me na dietní jídelní�ek. N�kolikrát denn� dezinfikujeme izolaci, kuchy�, 
jídelnu i WC.Chodí nám povzbudivé SMSky. Sejmulo to dalších n�kolik 
vedoucích, v programu za�ínáme improvizovat, tábornící jsou stále 
nadšení. Hlavn� že to nechytlo kucha�e! 

6. den – onemocn�ly další mali�ké d�ti a dva ze t�í kucha��. B�hem 
dne odpadají dva instrukto�i. Telefonicky konzultujeme hygienu i známé 
léka�e (doporu�ují pokud možno z�stat na tábo�e, aby se infekce neší�ila), 
p�eva�ujeme i ov��enou pitnou vodu, vše dezinfikujeme jak v polní ne-
mocnici. Zoufale se snažíme odd�lit nemocné od zdravých. Je mi po�ád 
zle, ale už funguji, mám nemocné ob� své d�ti a depresi z toho, že jsem 
nepoužitelná ve v�tšin� programu. Snažím se pe�ovat o další nemocné na 
izolaci. V�tšinu oble�ení máme vypranou, ale mokrou. Prší. Martínk�v 
stav se v�bec nelepší, vypadá to, že bude muset do nemocnice, hrozí de-
hydratace. P�ipravuji si doklady a v�ci. Mám 39,5 teplotu. Maruška v noci 
vstává k dalším nemocným d�tem. Venku leje, z jídelny se ozývají salvy 
smíchu ze skv�lého programu. S obavami sledujeme hladinu �eky. Mod-
lím se za p�ežití. Dva chlapci jen tak mezi �e�í p�iznají, že stejnou nemoc 
m�li doma a ješt� v den odjezdu.  
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7. den – žádné nové onemocn�ní. Je nám lépe. Martínek pije jak duha, 
z jídla snese jen váno�ku. V šest ráno pro n� jedu do pekárny na kole, sní 
dv� kila váno�ky za jeden den. Táborníci mají finálové programy a po-
chvalují si skv�lý tábor. Pán B�h pracuje na duchovních skupinkách v 
srdcích d�tí. Jsme vy�erpaní. Táborníci š	astní. Nechce se jim dom�, nás 
tady �eká ješt� jeden turnus. Nevíme, co máme �ekat. 

8. den – poslední nástup v indiánském, diplomy, odm�ny, spousta ra-
dosti z dárk�, ale i smutek nad lou�ením. Balíme v�ci, uklízíme tábor. 
Vše jsme shromáždili na jedno místo a já s Maruškou znovu naprosto 
všechno dezinfikujeme, v�etn� všech stan�. Svítí slunce, dosušujeme za-
sažené v�ci. Všem je dob�e. Modlíme se za po�así a ochranu p�ed nemocí. 

V 11,00 hodin odjížd�jí d�ti stejným autobusem, ze kterého práv� vy-
stoupili táborníci pro II. turnus. Jsou ve v�ku 13. – 17. let. Za�íná krásný 
týden plný adrenalinových zážitk�, legrace, dojemných p�iblížení k Bohu, 
slunce i nových p�átelství. Infekce už u nikoho nepropukla, prádlo jsme 
dosušili a v nejbližším „seká�i“ dokoupili náhradu za v�ci, které se prost�
vyprat nedaly. B�h je milosrdný. „Nedopustí, aby se kdy spravedlivý 
zhroutil“ (Ž 55,23) 

D�kuji všem, kdo na sebe na našem tábo�e vzali b�emeno n�koho jiné-
ho. D�kuji všem, kdo se neštítili prát po nemocných zne�išt�né v�ci a 
vymývat pozvracené stany. D�kujeme za slova povzbuzení, za každou 
modlitbu, za odvahu ke služb� na druhou míli. Bratrská láska se tak dob�e 
nepozná v kostelní lavici jako p�i zvracení za stanem. Díky Bohu za 
všechna tato poznání. 

Dáša Ma�ásková 

Na startovní �á�e (Bohumín) 

Pro všechny, kdo pracují s d�tmi, je zá�í �asem nových za�átk� a taky 
nových stres� a rozhodnutí. Ani nám v církvi se to nevyhýbá. Stojíme na 
startovní �á�e a jsme napjatí, co pro nás B�h na tento rok p�ipravit. Že že�
je veliká a d�lník� málo, to poznáváme denn�, ale z takové žn� máme 
velkou radost. Dost t�ch vzletných slov a te
 k v�ci. 

Besídka si tento rok p�estane jenom hrát. Miminka odrostla do batolat, 
batolata do p�edškolák� a je �as pro vyu�ování. S odvahou a vírou se do 
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toho chce pustit sestra Libuška Solichová za pomoci dalších sester zajiš-
	ujících dohled a káze�. A	 jim to B�h požehná! 

Jonáš bude mít te
 po táborech jist� více než 20 d�tí! První akcí je se-
tkání s d�tmi i rodi�i po tábo�e s fotografiemi, videem i programem. A 
pak už každou ned�li odpoledne setkání s kamarády nad Biblí a ve hrách 
a sout�žích. Vše vede Jirka Šimpach, a	 mu dá Pán hodn� moudrosti, a 
také Pepíkovi, Saše a Standovi, kte�í mu v tom pomáhají. 

Kamzíci p�išli s�atkem o jednu z vedoucích a budou z�ejm� jen r�sto-
vou duchovní skupinkou znovuzrozených d�tí, které cht�ji spole�n� po-
znávat Boha více. Saško, myslíme na to, abys jim v tom byla velkou po-
mocí. 

Tornádo se po tábo�e rozrostlo na 15 mládežník� a za�íná se podobat 
spíš k�es	anské mládeži než sídlištnímu klubu. Dáša Ma�ásková ho pove-
de op�t ve vlastním byt�, tentokrát už za vydatné pomoci Markéty a Ro-
bina, kte�í se zde zapojí naplno do služby. O�ekáváme nadp�irozené Boží 
jednání v životech mladých lidí, které jsme si zamilovali. 

Skupinky biblického studia budou pokra�ovat podle pot�eby, jsou za-
m��eny na poznávání Písma, osobní r�st a u�ednictví. Scházejí se v by-
tech podle domluvy. Prosíme za vytrvalost a moudrost pro všechny ve-
doucí. 

Vedoucí tým stanice chce p�i svých setkáních posílit spole�né biblické 
studium a rozhovory nad Písmem, zam��it se na osobní duchovní zodpo-
v�dnost a službu lásky. To jsme zv�davi, jak nám to p�jde v praxi.  

Ned�lní bohoslužby, dá-li Pán, budou op�t každou ned�li v 15,00 ho-
din na evangelické fa�e. Poslední dobou op�t p�icházejí noví lidé, rádi by-
chom jim usnadnili setkání s Bohem a poskytli dobrý duchovní domov. 

Chceme se modlit také za všechny, kte�í se v�rn� starají o hospoda�ení, 
ob�erstvení, inventá�, administrativu, prezentaci, službu nemocným a 
každou další službu, na kterou pomyslíme. Pán nez�stane nikomu dlužní-
kem. Všem moc d�kujeme. 

Díky i vám, kte�í nám projevujete v�rnost a zájem i tím, že mezi nás 
ob�as p�ijedete a povzbudíte nás, i t�m, kdo se za nás v�rn� modlíte. Je to 
pro nás moc pot�ebné. 

Pavel a Dáša Ma�áskovi 
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Poruba

Co se d�lo v Porubské stanici b�hem léta? 

Významnou událostí v život� stanice byla volba místního staršovstva, 
která se uskute�nila b�hem ned�lního shromážd�ní dne 5. �ervna 2005 za 
ú�asti bratra kazatele a �ady dalších host� z centra. Volba prob�hla hlad-
ce, ke zvolení p�ti starších pot�ebnou nadpolovi�ní v�tšinou �len� sta�ilo 
pouze jedno kolo. Po oznámení výsledk� ze strany volební komise byli 
noví starší po složení slavnostního slibu podle �ádu CB uvedeni do své 
služby. Nové staršovstvo bylo zvoleno v tomto složení: Mirek Navrátil, 
Jarda Gavlíková, Honza Va�uš, Petr Polách a Pavel Trojá�ek. Od volby 
se nové staršovstvo sešlo již celkem 3x. Prožili jsme velmi p�átelskou a 
otev�enou atmosféru. 

V �ervenci jsme zaznamenali dv� nadmíru radostné události – manže-
l�m Katce a Martinovi Kantorovým se dne 20. �ervence narodil syn Št�-
pán a manžel�m Marcele a Honzovi Va�ušovým se narodil dne 29. �er-
vence syn Samuel. 

B�hem prázdnin jsme pokra�ovali až do 7. srpna v pravidelných ne-
d�lních shromážd�ních v Kulturním dom� Poklad. Následující dv� shro-
mážd�ní se uskute�nila v YMCE Poruba. Prázdninová ú�ast byla pon�kud 
nižší než obvykle, scházelo se nás pr�m�rn� okolo 20 lidí. B�hem prázd-
nin si vedení shromážd�ní a biblické slovo p�ipravila také �ada lidí, kte�í 
�asto tímto zp�sobem neslouží, zmínil bych Jitku Nová�kovou, Lá
u 
Šimandla, Zuzku Vyvialovou, Andyho Gibsona a Katku Maškovou. 
Všichni se své úlohy zhostili velmi dob�e. Prožili jsme, jak je dob�e, že 
Pán B�h nás každého obdaroval jiným zp�sobem a jak m�žeme jeden 
druhému �asto novými zp�soby sloužit. 

Poslední srpnový víkend byl ve znamení už tradi�ní sborové dovolené. 
Po pobytech na Rejvízu v roce 2003 a v Domašov� minulý rok jsme letos 
vyrazili do horského hotelu Hamé ve Velkých Karlovicích. Od �tvrtka 25. 
8. do ned�le 28. 8. jsme prožili bohat� napln�né dny v krásné Beskydské 
p�írod�. Hned ve �tvrtek ve�er m�lo více než 30 ú�astník� pobytu p�íleži-
tost se hodn� zasmát b�hem sout�že, kterou p�ipravil Otesánek (Martin 
Lepík) spole�n� se svou utrápenou mámou (Hanka Cmielová). Otesánka 
jsme se b�hem ve�era snažili nasytit, ale byl to extrémn� t�žký úkol. 
Nejen d�ti, ale i dosp�lí se skv�le bavili. Opravdová bomba vybuchla, 
když nám Martin p�edával ceny, které doopravdy v�novala firma Hamé. 
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Martin napsal do této firmy, že na jejich hotelu budeme mít pobyt a jestli 
by nám nemohli poslat n�jaké propaga�ní materiály jako ceny pro sout�-
že, které plánujeme… Dv� igelitky p�epln�né ovocnými p�esnídávkami 
„Hamka“, firemní tri�ka a kšiltovka jako ceny pro d�v�ata, puky na lední 
hokej pro kluky a pro všechny ješt� firemní pr�pisky byly více než pád-
nou odpov�dí. Díky Martine za Tvou odvahu a kreativitu! 

Ráno v pátek a sobotu jsme m�li biblická zamyšlení, která nápadit�
p�ipravili Petr Polách, Jitka Nová�ková a Mirek Navrátil. Poté jsme vyra-
zili do p�írody – v pátek na celodenní výlet a v sobotu ke sportovnímu ví-
ceboji, který p�ipravila Pavla Klimánková a Míla Wojkowská. Zapotili se 
d�ti i dosp�lí. Ve �tvrtek jsme prožili také romantický ve�er u táboráku, 
v pátek jsme pak m�li možnost prožít jeden ve�er s kurzem Alfa, který 
p�ipravila Jarda Gavlíková. V naší stanici bychom tyto evangeliza�ní kur-
zy rádi na podzim rozjeli. Možnost vše si vyzkoušet byla pro nás povzbu-
zením. P�emýšlíme a modlíme se, které z našich p�átel na tyto kurzy po-
zvat. Chceme se s Boží pomocí pokusit dát nový obsah slovu „misijní“ 
v názvu naší stanice. V ned�li dopoledne jsem m�l biblický program na 
téma „milost“, který navázal na projekci filmu „Pošli to dál“ v sobotu ve-
�er. Po ned�lním ob�d� jsme se balili a postupn� rozjížd�li dom�. B�hem 
pobytu jsme mohli prožít Boží milost v tom, že pom�rn� nestálé po�así se 
nestalo p�ekážkou plánovaným program�m venku. Pršelo jen tehdy, kdy 
to v�bec nevadilo. 

Nakonec velká novina: od ned�le 4. zá�í se naše pravidelná shromáž-
d�ní p�esouvají do V�deckotechnologického parku Ostrava (VTPO). �as 
za�átku z�stává nezm�n�n, tedy 16 hodin. VTPO je na dohled od kone�né 
autobusové linky �. 40, poblíž kolejí VŠB. V��ím, že se potvrdí naše o�e-
kávání – moderní, útulné a dlouhodob� stabilní prost�edí pro naše setká-
vání. Jsme velmi vd��ni za tém�� t�i roky, b�hem nichž jsme prožili mno-
ho p�kného v prostorách KD Poklad. Ur�itá nejistota spojená 
s plánovanou rekonstrukcí celého objektu a podmínky vyplývající z cel-
kového technického a funk�ního stavu nakonec vedly nové staršovstvo 
k rozhodnutí zm�nit naše p�sobišt�. Pokud jste zv�daví, jak vypadá „cír-
kev v parku“, rádi vás p�ivítáme na našem shromážd�ní. 

Pavel Trojá�ek 
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Suchdol nad Odrou

Sborové prázdninové akce v Suchdole n. O. 

Mládež organizovala sportovní kemp, který byl lad�n evangeliza�n�, a 
kam mládež pozvala své p�átele z nev��ícího prost�edí. Akce se konala u 
Jabl�nkova a ú�astnilo se jí asi 25 mladých lidí.  

Další akcí byl letní tábor klubu Pecka. Tento se konal v druhé polovin�
�ervence v Partutovicích. Tábor probíhal v duchu Divokého západu. Té-
ma duchovního programu, kniha Daniel. Tábora se zú�astnilo 15 d�tí, 
z nichž jedna dívka uv��ila v Pána Ježíše. 

Mimo tyto akce p�es prázdniny probíhala oprava sborového domu. 
Dokon�ila se nová fasáda a ješt� nás �eká mnoho dokon�ovacích prací. 
Jsme Pánu vd��ní za vše, co jsme mohli s našim Pánem prožít, a s Jeho 
pomocí vykonat. 

Josef Bárta 

Pozvání 

D�tská misie v Haví�ov� zve na Regionální konferenci pod názvem 
„NA CO JEDEŠ ?“ (vize pro osobní život a službu). Konference se usku-
te�ní 1. 10. 2005 v 9,00 hodin v modlitebn� CB, Haví�ov – Suchá. P�ed-
nášet bude Dave Patty. 

St�ípky 

o naše p�ímluvné modlitby pot�ebují sestry: �ížková Jana, Martín-
ková Terezka, Raždíková Marie, Straková Marta, Švidrnochová 
Marie, Trojanská Bohumila a brat�i:  Barto� Jan, Bartoš Miro-
slav, Chrom�ák Zden�k, Orawski Michal, Straka Daniel, Šed�nka 
Václav 

o dále se modlíme za nemocné, opušt�né, zarmoucené, za nové pro-
buzení v našich sborech, nov� p�íchozí do našeho sboru, za všech-
ny nezam�stnané a pot�ebné 
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o V pond�lí 22. 8. 2005 se manžel�m Mirce a Ji�ímu Zdražilovým 
narodil syn Daniel. P�ejeme mu Boží požehnání a rodi��m hodn�
trp�livosti p�i výchov� všech d�tí 

o 4. 9. 2005 p�i ned�lním shromážd�ní k zahájení nového školního 
roku prob�hlo p�edstavení u�itel� besídek, dorostu a mládeže. Pro 
tyto bratry a sestry bylo vyprošeno Boží požehnání.

o 10. 9. 2005 byli v našem sboru oddáni sestra Irena Bubová a bratr 
Jan Stebel. Novomanžel�m p�ejeme na spole�nou cestu životem 
hodn� lásky a Božího požehnání. 

o 11. 9. 2005 prob�hla instalace správce sboru a slavnost na zahájení 
služby samostatného sboru CB ve Frýdku-Místku. Instalaci pro-
vedl p�edseda Rady Církve bratrské a p�edseda Ekumenické rady-
�R bratr ThDr. Pavel �erný ThD. 

o 24. – 25. 9. 2005 se bude konat sborový zájezd do sboru CB 
v Košicích se službou našeho sboru. 

o V ned�li 2. 10. 2005 p�i shromážd�ní prob�hne v našem sboru 
Den díkuvzdání. 

o 15. – 16. 10. 2005 se uskute�ní v Praze konference P�iho�ívá na 
téma Víra a církev ve 21. století. 

o 22. a 23. 10. 2005 uvítáme návšt�vu se sboru CB z Kolína, kdy 
nám poslouží bratr kazatel Zbygn�v Lipus a kolínský p�vecký 
sbor CB 

o 24. 10. 2005 v 18,00 hodin se uskute�ní 4. Ekumenický ve�er 
modliteb v naši modlitebn� CB 

o Uzáv�rka p�íštího �ísla bude 20. 10. 2005. Všichni, kte�í máte zá-
jem o zve�ejn�ní svých p�ísp�vk� nebo r�zných nápad�, co by-
chom mohli ve zpravodaji uve�ejnit, kontaktujte prosím redak�ní 
radu.
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Naši oslavenci 

V zá�í
Kone�ný Jan 
Sklená�ová Jarmila 
Vaší�ek Miloslav 
Paná�ek Miroslav 
Mrázek František 
Prášilová Zora 
Straka Daniel 
Targosz Leo 
Demeterová Milada 
Bartoš Miroslav 
Buba Karel 
Linzer Eduard 
Klamková Mária 

d�ti 

Asszonyi Michaela 
Asszonyi Ond�ej 
Bovová Natálie 
Hanáková Klára 
Juchelka Oskar 
Kampová Kristina 
Ko�nar Matyáš 
Ko�narová Johana 
Kunová Natálie 
Linzer Pavel 
Solich Adam 

V �íjnu 
Fürstová Pavla 
Man
áková Daniela 
Parma Adam 
Juchelková Tereza 
Richie Ashlee 
Šed�nka Václav 
Bubová Irena 
Drahokoupilová Anna 
Vá�ová Alena 
Štiglerová Sylvána 
Záletková Vlasta 
Vaší�ková Božena 
Martínková Tereza 
Komárek Lukáš 
Zon�ová Marcela 

d�ti 

Asszonyi Anna 
Bártová Daniela 
�epelák Vojt�ch 
Hanáková Alžb�ta 
Lepík Jonatán 
Mandák Ji�í 
Vašek Dominik 
Vašek Filip

- Sbory Církve bratrské jsou spole�enstvím lidí, kte�í v��í v Ježíše 
Krista jako Božího Syna a svého Zachránce 

- p�ijímá bibli jako m��ítko víry, u�ení a života, �lenem se m�že stát 
každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jehož život tomu odpovídá 

- vytvá�í otev�ená spole�enství, do nichž m�že kdokoli p�ijít a slyšet 
biblické odpov�di na nejd�ležit�jší životní otázky 

- vidí sv�j úkol ve vyznávání a p�edávání k�es	anské víry, ve vedení 
k této ví�e a v praktické služb� pot�ebným lidem. 
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Církev Bratrská Ostrava – kontakty:  

Adresa: ul. 28. �íjna 148,  
702 00 Ostrava 

Telefon: 596 633 822 
E-mailová adresa sboru: ostrava@cb.cz
Internetová adresa sboru: www.cb.cz/ostrava

ú�et sboru CB v Ostrav�: 1035001155/5500 (Raiffeisenbank a.s) 

Pro vnit�ní pot�ebu Sboru Církve bratrské v Ostrav�
VÍŠ TO? – Zpravodaj 

Redak�ní rada: Alena Blažejová, V�ra Ko�narová, Jan Drahokoupil  
Technické provedení: Pavla Kunová, pavla.kunova@seznam.cz

Sazba a tisk: ethics@ethics.cz

. 


