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Pravidelná shromážd ění: 
Ostrava 

každá neděle   v 9,30 hodin 
každá středa   v 18,30 hodin 
 
Frenštát pod Radhošt ěm 

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

modlitebna BJB 
každá 3. neděle  v 10,00 hodin 
každé 1. úterý   v 18,30 hodin 
 
Odry  

sborový dům ČCE 
každá 3. neděle  v 8,15 hodin 
 
Lou čky 

u bratra Pavla Rosického – Loučky 195 
každá 2. neděle ve  14,30 hodin 
 
Bohumín 

fara Slezské církve evangelické a.v. 
neděle    v 15,00 hodin 
 
Poruba 

Budova Svazu českomoravských výrobních družstev, Spartakovců 3 
každá neděle   v 16,00 hodin  
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Pravidelné akce sboru a stanic: 
Ostrava 

neděle  v 8,45 modlitební chvilka 
  v 9,45 besídky dětí 
  10,45 – 12,00 Kavárna ELIM 
  v 17,30 Modlitební večer mládeže 
pondělí  v 17,00 modlitební skupinka žen u sestry Drahokoupilové 
  v 17,00 mládež volejbal, tělocvična ve Vítkovicích  
úterý   v 9,30 Maminec – setkávání maminek s dětmi 
středa   13,30 – 15,15 Kavárna ELIM 
  v 15,00 Klub seniorů 
čtvrtek  v 18,00 mládež volejbal, tělocvična ve Vítkovicích 
pátek   v 15,00 Dorost - Archa 
  v 17,30 Mládež - Velryba 
podle domluvy 1x za 14 dní skupinka mládeže chlapců a skupinka mláde-
že děvčat 
podle domluvy 1x za 14 dní modlitební skupinka rodin u Kleinových 
 
Bohumín 

neděle   v 15,00 klub Jonáš, děti 6 – 15 let fara SCEAV 
  během bohoslužby Ovečky-besídka, děti 0 – 6 let 
pondělí v 19,30 modlitební hodina, fara SCEAV 
úterý   v 9,00 Maminky – setkání maminek s dětmi a žen bez prá-

ce, fara 
čtvrtek  v 16,00 klub Tornádo, mládež 9 – 14 let, fára 
sobota  v 15,00 mládež, klubovna na faře 
dle domluvy skupinky pro muže, pro ženy 
 
Poruba 

neděle   během shromáždění besídka pro mladší děti 
pátek  odpolední klub pro děti 11 – 15 let, Kulturní centrum na ul. 
L. Podéště  
dle domluvy domácí skupinky zaměřené na biblické vyučování a rozvíje-
ní vztahů.  
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Tajemství Božího zjevení v t ěle 

 
„Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Lk 

2,11). Spasitel hříšníků přišel na naši zem. Pán Bůh přišel bydlet s námi. – 
To je poselství Vánoc. 

Tato zpráva z nebe, kterou přijali původně prostí pastýři, bude znít i le-
tos po celém světě. V kostelech a modlitebnách před rozzářenými strom-
ky i u jesliček se každý rok opakují slova: „Narodil se Kristus Pán, ve-
selme se.“ Nebýt Vánoc, jak bychom tyto svátky postrádali v rodinách a 
v obchodech! 

Ono se o Vánocích skutečně nejedná o malou věc. Dětské veselí, rodi-
čovské štěstí a obchodní žně, to všechno by se dalo uspořádat i jindy a 
jinak. Ale velká radost, která se stala všemu lidu a všem národům světa, ta 
není možná bez té po celé věky slavné události Vánoc. Pán Bůh nám zde 
postavil před oči svou neskonalou lásku, že o ní nemůžeme vůbec pochy-
bovat. „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět své-
ho jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“ (1J 4,9) „Znáte 
přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista; byl bohatý, ale pro vás se 
stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“ (2K 8,9)  

Je to opravdu veliké tajemství víry. Bůh se zjevil v lidském těle! Ten 
vyvýšený Bůh, bydlící v nebeské slávě a moci, jehož nemohou obsáhnout 
ani nebesa nebes, se stal člověkem. Snížil se, aby se naší omezené chápa-
vosti přiblížil. Ten, který všechno stvořil, je mezi námi obyčejnými lidmi. 
Ten, který všechno má a vším vládne, ocitnul se v takových poměrech na 
zemi, že neměl, kde by hlavu sklonil. Ptáte se, proč to všechno udělal? 
„…pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“  

A zbohatli jsme. V duchovním ohledu získalo celé lidstvo i každý člo-
věk. Kdo chce vědět, co je to svatost, může ji vidět na Pánu Ježíši Kristu. 
Kdo chce poznat lásku, pravou lásku, která se umí obětovat a nemění se, 
dokonce i lásku k nepřátelům, ať se podívá na Krista a pozná ji. A kdo 
nezná, čeho jsou schopni lidé, pokud je v jejich srdci nenávist k Bohu a 
Jeho věcem, ať se podívá, co učinili Pánu Ježíši ti, kdo Ho ukřižovali. 

Pro nás se to betlémské Dítě stalo zachráncem, Spasitelem. Kdyby byl 
zůstal v nebi na trůnu své slávy, tak my bychom zůstali v propasti své 
mravní zkázy, bez naděje na záchranu. Neměli bychom možnost vzájem-
né komunikace, rozhovoru s Bohem. Jako ďábel nemůže být v souladu 
s Bohem, tak bychom s Ním nemohli být ve shodě ani my. Ale Bůh 
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v PJKristu pro nás udělal všechno. On bohatý a svatý sestoupil do našich 
chudých a hříšných poměrů a obohatil nás. Jeho narození je naše štěstí. 
Jeho smrt je podmínkou našeho života. V tom se projevila Boží láska 
k nám lidem. 

Milí čtenáři zpravodaje „Víš to?“, přeji vám krásnou dobu adventu a 
požehnané Vánoce s jejich nezastupitelnou zvěstí, že „nám, nám, narodil 
se.“ 

 
Váš bratr Jan Drahokoupil  

 
ADVENT A VÁNOCE 

VE SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ 

 
1.neděle adventní – 3.prosince 2006 
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a spásu nesoucí. Svého ducha 
kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. 
9,30 hod. Bohoslužby 
18,00 hod. 1.adventní večer – Fishnet – Lessons – Carols tradiční ang-
lická adventní bohoslužba 
 
2.neděle adventní – 10.prosince 2006 
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Neříkej: 
„Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho 
činů.“ 
9,30 hod. Bohoslužby 
18,00 hod. 2.adventní večer – Adventní koncert Johna Elliotta  
 
3.neděle adventní – 17.prosince 2006 
Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází 
s mocí. Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o 
kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 
9,30 hod. Bohoslužby 
18,00 hod. 3.adventní večer – Adventní pásmo písní a svědectví – vo-
kálně instrumentální skupina CB ze Žiliny 
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4.neděle adventní – 24.prosince 2006 – Štědrý den 
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme slávu jeho. Když 
se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, aby-
chom byli přijati za syny. 
9,30 hod. Dětská vánoční slavnost 
22,00 hod. „Půlnoční“ – vánoční poselství Bible, vánoční písně a koledy 
 
Boží hod vánoční – 25.prosince 2006 
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme slávu jeho. 
9,30 hod. Slavnostní vánoční shromáždění 
 
Závěr roku 2006 – neděle 31.prosince 2006 
Hospodin je slitovný a milosrdný, shovívavý, nanejvýš milosrdný Hospo-
din vyčkává, chce se nad vámi smilovat. 
9,30 hod. Bohoslužby 
16,00 hod. Slavnostní shromáždění na ukončení roku 
 
Novoroční shromáždění – 1. ledna 2007 
9,30 hod. Bohoslužby 
 
Zprávy ze staršovstva 

Ze dne 4. 12. 2006 
 

o Staršovstvo s vděčností konstatuje, že všechny letošní finanční zá-
vazky sboru související se splácením půjček na stavbu modlitebny 
(Stavební fond Rady CB a Waderova nadace) v celkové výši cca 
350.000,- Kč byly díky mimořádným sbírkám uhrazeny. Stejně fi-
nančně náročný rok je před námi již jen jeden – v roce 2007 máme 
splatit závazky ve stejné výši. 

 
o Staršovstvo se seznámilo s obsahem misijního projektu „Každé dí-

tě může být šťastné“. Cílovou skupinou jsou ostravské děti ve vě-
ku od 6 do 16 let, realizátory projektu jsou bratři Petr Unucka 
(Dětská Misie), Michal Vašenda (Pavučina) a Jan Kuklínek 
(KAM). Iniciační a seznamovací setkání se uskuteční 27. 1. 2007 
v naší modlitebně. Tuto aktivitu velmi vítáme a budeme hledat 
způsoby, jak se do projektu aktivně zapojit. 
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o Staršovstvo vítá rozhodnutí Rady CB o zřízení místa misijního a 
pastoračního asistenta, kterým se od 1. 1. 2007 stane v Bohumíně 
sestra Dagmar Maňásková. Termín a místo uvedení do této služby 
bude oznámen po dohodě s RCB. 

 
o Po rozhovoru staršovstvo rozhodlo o přijetí sestry Lenky 

Drechslerové za plnoprávnou členku našeho sboru. Lenka složí 
členský slib při nejbližším shromáždění, kdy bude slavena Svatá 
večeře Páně. 

 
o Staršovstvo děkuje všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě sbo-

rového dne. 
 

Jan Prudil 
 
Návšt ěva v Kolín ě 

 
O víkendu 28. a 29. října jsme navštívili sbor CB v Kolíně a oplatili 

jim tak jejich návštěvu u nás. I přes dlouho ohlašované výzvy k návštěvě, 
se nás zúčastnila jen malá skupinka 18 členů. Je to velká škoda, protože 
jsme byli velice mile přivítáni a atmosféra tamního sboru byla osvěžující 
a povzbuzující. 

Původní záměr jet vlakem se nakonec změnil, a tak jsme se na cestu 
vydali auty. Sobotní počasí nám přálo a po příjezdu do Kolína jsme se 
rozhodli navštívit nedaleké Poděbrady, kde se staví nová modlitebna CB. 
Cestou do Poděbrad jsme projížděli kolem kolínské automobilky pro 
představu, jak to bude vypadat zanedlouho v Nošovicích. V Poděbradech 
jsme zhlédli stavbu modlitebny, po které nás provedl br. kazatel Petr 
Geldner s manželkou. Mají před sebou ještě mnoho práce, ale věří, že do 
jara vše dokončí. Po této prohlídce jsme se vydali na lázeňskou kolonádu, 
která nás nadchla. Také jsme se vyfotili u sochy Jiříka z Poděbrad a byli 
se podívat na labské zdymadlo. Poděbrady jsou velice krásné město a stojí 
za to se tam podívat. 

Po příjezdu zpět do Kolína jsme od místního sboru měli nachystáno 
občerstvení s večeří a v 18,00 hodin jsme se sešli v zaplněném sále, kam 
nás přišly přivítat i rodiny s malými dětmi. Je to dost zahanbující, když si 
vzpomenu jak vypadají naše sobotní setkání s návštěvami u nás ve sboru. 
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Nicméně jsme prožili krásné chvíle a kolínským představili náš ostravský 
sbor. Zazněla některá svědectví a vše bylo doplněno písněmi. Poté si nás 
rozdělili na spaní. Mládežnici si užívali svobody bez dohledů rodičů 
v spacích pytlích v modlitebně. Byla jich tam pěkná řádka, jelikož je do-
plnili kolínští. My ostatní jsme se rozutekli po Kolíně. Prožili jsme krásné 
chvíle s našimi hostiteli u nich doma a po delší noci než obvykle, jelikož 
se měnil čas, jsme se opět sešli všichni v modlitebně na ranní Bohoslužbě. 

Zde jsme si vyslechli kázáni našeho bratra kazatele Jana Drahokoupila 
a další 2 osobní svědectví. Mohli jsme si s chutí zazpívat i několik krás-
ných písní. Po ukončeném shromáždění se nám naskytla příležitost vzá-
jemného popovídání a hostitelé před našima očima ze sálů připravili bě-
hem krátké doby jídelnu, kam nám přinesli již připravený oběd. Byl to 
velice vydatný guláš. Abychom neměli pocit hladu, podávali nám na stoly 
velice dobré zákusky a buchty. Dozvěděla jsem se, že na neděli sestry 
upekly ty lepší buchty. Protože nám počasí na procházku po Kolíně ne-
přálo, začali jsme se chystat na cestu domů. 

Zážitků jsme si přivezli opravdu hodně a je mi líto, že nás nebylo dale-
ko víc. Byla to velice krásně strávená doba a také poznání jiného sboru a 
prostředí. 

 
Pavla Kunová 

 

 

Modlitebna v Poděbradech 
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Sborový den v Ostrav ě 

 
V neděli 26. listopadu jsme prožili v naší modlitebně pěknou neděli. 

Sešli jsme se jako širší sborová rodina spolu se stanicemi z Bohumína, 
Frenštátu, Louček a Ostravy-Poruby. Zastřešující téma sborového dne 
znělo: „Rodina rodině vypravovati bude“. V dopoledním shromáždění by-
la vysluhována Památka svaté večeře Páně, slovem posloužil náš bratr ka-
zatel Jan Drahokoupil. 

Už dopoledne nám v rámci jednotlivých úseků sborových služeb před-
stavili práci v Bohumíně manželé Dáša a Pavel Maňáskovi. Jak jsme se 
v minulém čísle od Dáši dočetli, u některých členů ochladla první láska, 
mysleme proto na Bohumín i v modlitbách. Pavel zazpíval sólovou píseň 
a promítl několik obrázků z jejich sborových akcí. 

Odpoledne bylo věnováno osobním svědectvím sester a bratří 
z Ostravy i ze stanic. Do života ostravské mládeže jsme mohli nahlédnout 
prostřednictvím krátkého dokumentárního filmu. O besídce a dorostu nám 
pověděli jejich vedoucí. 

Také zaznělo svědectví bývalého vězně z Heřmanic, který tam přede 
dvěma roky uvěřil. Přestože nepochází z Ostravy, nyní zde chce znovu 
začít a nevracet se tam, kde ho čekají jen staří „kamarádi“. V Ostravě hle-
dá práci a nový křesťanský i fyzický domov a pomáhají mu v tom du-
chovní heřmanické věznice. Vyprávěl také zkušenosti z jiných věznic i to, 
jak tam vnímal postavení duchovní služby, reakce spolu odsouzených i 
personálu věznice. 

Pán Bůh nám dal přívětivé a teplé počasí, které jsme mohli využít na 
procházku a rozhovory v čase společného oběda v Libressu. Chceme moc 
poděkovat za dobrý oběd sestrám, které obětavě trávily svůj čas ve sboro-
vé kuchyni nebo za pultíkem v kavárně. Je to služba, bez které jsou tyto 
akce nemyslitelné. Patří jim od nás všech srdečný dík!! 
 

Jan Kočnar 
 
Setkání sborových pracovník ů ve Vsetín ě 

 
Podzimní setkání kazatelů a sborových pracovníků ze Severní Moravy 

a Slezska se uskutečnilo 2. prosince 2006 ve sboru CB ve Vsetíně. 
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Ústředním tématem byla „Vstřícná církev“ a přednášejícím byl bratr Da-
vid Novák, člen RCB. 

Úvodem bylo přivítání místního bratra kazatele Ing. Josefa Fišera a 
krátký biblický úvod bratra kazatele Pavla Škrobáka, po kterém byla 
modlitební chvíle. 

Bratr David Novák svou přednášku rozdělil do deseti bodů, které měl 
proložené velice vhodnými a praktickými zkušenostmi ze života sborů a 
církve. Podobné zkušenosti v mnoha případech známe i z našeho sboru. 
Pokusím se vám těch deset bodů zprostředkovat a věřím, že donutí 
k zamyšlení i vás, čtenáře a členy našeho sboru. 

Úvodem bratr Novák v souvislosti s posláním církve pověděl, že cír-
kev tu není pro zábavu, ale pro uctívání a zprostředkování života 
s Bohem. Nedělní shromáždění (a nejen nedělní) tu není proto, abychom 
uspokojili svou touhu nějakým rozumným programem. Není ani jednou 
z možností, jak vyplnit volný čas nějakou činností. 

Složení sborů může být různé. Od klasických, kde jsou zastoupeny 
všecky generace od nejmenších až po ty nejstarší, stejně, jako je tomu 
v našem ostravském sboru. Dále jsou sbory, které mají volnější způsob a 
kromě nedělních shromáždění se více scházejí ve skupinkách. Možná jsou 
více otevřená směrem ven, mimo církev a jsou i sbory, kde převážnou 
část tvoří mladí lidé. Do všech sborů ale přicházejí lidé s různými život-
ními problémy a zkušenostmi. Pro všechny musíme být otevřenou církví. 
V čem a jak máme být „vstřícnou církví“? 

1. Otázka předností; nově formulovat zvěst evangelia; vzít v úvahu 
to, s jakými problémy se dnes lidé potýkají v každodenním životě. Urči-
tým způsobem z toho vyplývá druhý bod. 

2. Nové kázeňské věci a problémy, které se musí řešit. Objevují se 
rozvedení lidé, někdy už z nového manželství; noví lidé, kteří ještě nejsou 
sezdáni, ale už žijí společně se vším všudy. 

3. Lidské vztahy; do sboru přicházejí různí lidé s různými povahami. 
Ve sboru to vždy bylo, je a bude a nastává větší potřeba někoho z různých 
důvodů více či méně snášet. 

4. Podpora lidí; zajímat se o jejich zaměstnání, problémy v práci 
stejně, jako ve chvílích, kdy práci nemají nebo o ní právě přišli. 
 Bohoslužba není a neznamená jen naši účast ve shromáždění, ale 
přesouvá se do všedních dnů. Ve shromáždění, při kázání, modlitbách se 
připravujeme na „bohoslužbu“ každodenního života. 
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5. Osvědčuje se praxe, když církev spojuje evangelizaci s praktickou 
pomocí, náš postoj a názory při pomoci a způsob projevené pomoci. (Pro-
jev praktického života při společném soužití – společná dovolená, tábory 
mladých atd.) 

6. Problémy současného života. Na biblickém základě odpovídat na 
otázky světa. Zde patří otázky vztahů mezi lidmi – ženatí, svobodní – 
otázky výchovy – otázka smyslu života – přátelství – otázka viny a odpuš-
tění. 

7. Dát určitý prostor a mít porozumění pro ty, kteří přivádějí lidi 
k Bohu. Často to nejsou ti, kteří stojí v čele sboru, ba někdy jsou až pro-
blémoví, ale přivádějí lidi do shromáždění, kde je těmto lidem poslouženo 
k víře v Boha. Vyžaduje to i kus velkorysosti. 

8. Udržování kontaktů s těmi, kdo už z jakýchkoli důvodů ze sboru 
odešli přesto, že došli k určitému poznání. Mít je v paměti „oprášit“ kon-
takty a být připraveni navázat spojení. 

9. Otázka liturgie; kam až zajít v této oblasti, když je především tře-
ba povědět, kdo je Bůh. Bohoslužba má být vyvážena prolínáním zpěvu, 
kázání, svědectví, modlitbami, ale také vhodným slovíčkem pro děti. 
Buďme tvořiví. 

10. Buďme nejen vstřícní, ale průhlednými, čitelnými křesťany. 
Vstřícná církev neobchází kříž Pána Ježíše! Z křesťanských zásad spoje-
ných s Pánem Ježíšem, Jeho obětí na kříži nemůžeme nic slevit, ani zaml-
čet. Proto se nebojme zvěstovat jasně a bez okolků zvěst kříže. Nebojme 
se toho, že tato zvěst někoho urazí. V tomto ohledu máme být nekom-
promisní. I vstřícnost má své hranice, které nelze překročit. A nekom-
promisní postoj z tohoto pohledu je také projevem vstřícnosti. 

Po přednášce byla velice živá diskuze asi šedesáti přítomných bratří a 
sester. Potom ještě zazněly některé zprávy z RCB, které je možné si pře-
číst v Bratrském pozdravu. 

Při opětovném čtení a připomínání si těch deseti bodů, o které se bratr 
Novák opíral, si uvědomuji, že i naši otcové víry se drželi těchto zásad a 
je dobré tyto zásady  znovu a znovu připomínat, abychom nezakrněli, ale 
mohli zůstat živou a „vstřícnou církví“ otevřenou pro lidi všech vrstev. 

Snad tolik postřehů k ústřednímu tématu tak, jak jsem tomu sám poro-
zuměl. Ovzduší tohoto milého setkání bylo umocněno setkáními s milými 
tvářemi bratří a sester ze všech sborů Severní Moravy. 

Vojtech Asszonyi Béla 
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Filmové ve čery 

 
Jazyková škola Fishnet ve spolupráci se sborem CB Ostrava pořádá 

každý měsíc Filmové večery pro dvě věkové kategorie. 
Každou první neděli v měsíci v 18:15 je Filmový večer pro dospělé a 

každou druhou neděli v měsíci v 17:30 se koná Filmový večer pro mladé-
ho diváka. Tato akce je i součástí pravidelného shromáždění naší mláde-
že. 

Filmový večer je možností pozvat přátelé, kamarády či studenty do ka-
várny Libresso v CB, zhlédnout film, dát si pár sladkých pamlsků a mít 
konverzaci s českými anebo americkými učiteli Fishnetu. Je to i možnost 
si procvičit angličtinu. Všechny filmy jsou v původním znění s českými 
titulky. 

Doufáme, že i v novém roce se budeme schopni setkávat v tak velkém 
počtu jako doposud. A pokud chcete vědět víc, tak se přijďte podívat. Ur-
čitě nebudete litovat! 
 

Lucie Crighton 
 
A jestli……  

 
Všechno je již hotovo. Celý pokoj uklizený do posledního smítka. Ko-

berce vyklepané, pod postelí třikrát vymeteno. Z kuchyně se linou vůně 
zelí, ryb, cukroví. Všichni vypadají nějak jinak v oblecích, sukních. Uče-
saní a navonění. Všude panuje podivné vzrušení. Děti piští, že je již čas. 
Na vánočním stromečku blikají žárovičky a z magnetofonu a televize se 
linou koledy. Pod stromečkem se vrší balíky, tašky, krabice a balíčky. 
Stůl je prostřený bílým ubrusem. Talíře se kolébají na nerovnostech 
ze slámy. Je čas. Všechno je přichystané. Je pravdou, že nejsou vidět 
hvězdy na obloze, ale kapr je již usmažený. Nastal čas světit… Narození 
Ježíše Krista. 

A tehdy se rozléhá to klepání na dveře. Tiché tři klepnutí. „Koho tu 
kdo nese?“ ozve se otec. „Mikuláš!“ pískla tříletá Maruška. „Nevíš ty 
hloupá, že to všechno zabalili rodiče a ne nějaký Mikuláš?“ vysvětluje 
starší bratr Jeník. „Děti podívejte se, kdo to je. Jenom neotevírejte!“ volá 
z kuchyně máma. Děti se vzpínají nahoru na plech parapetu. Prohlížejí si 
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zvědavě nějakého muže. Má lehce skloněnou hlavu. Padající vlasy zrovna 
zakrývají slabý usměv ve tváři. „Mami, to není nikdo od nás. Já ho ne-
znám. To není určitě žádný host, nemá žádný dárek. To není svatý Miku-
láš. Nemá ani plášť ani pytel. A je trochu smutný“ komentuje Maruška. 
Ke dveřím přichází otec. Dívá se přes malé kukátko. Není to ani bratranec 
ani soused. Nějaký cizinec. Stojí nehybně. Na rukou a nohou má stopy 
krve. Óóó, a ve vlasech také! Je tak nějak podivně oblečený a tak divně se 
usmívá, jako by mne viděl… Eee, raději neotvírat. Co si budeme kazit 
vánoce. „Děti jděte pryč od těch dveří. Do pokoje! Buďte zticha,on pak 
sám odejde. Ať jde k těm zdola, jsou vždy takoví dobří, nechť ho pustí 
oni.“ „Tatínku, a možná on nemá domov,“ tichounce se ozývá Maruška. 
„M ůžeme ho přijmout? Já mu mohu dokonce dát jeden ze svých dárků.“ 
„Ještě to tak! A co když má nějakou nemoc nebo je špinavý nebo nám sní 
celého kapra? A později bude chtít také přenocovat! Bez diskuze. Toto 
jsou svátky. Dokonce není místa na stole, kde by mohl mít talíř. A kromě 
toho, na co by byly tomu panovi tvé panenky?“ vysvětluje maminka. On, 
znovu klepe! Lidé nemají žádnou čest. Nic nemají v úctě. Dokonce ani 
svátky. „Co on od nás chce? Bylo tak příjemně, a tu máš. Ještě ti odnapro-
ti si budou myslet, že to je někdo blízký. Tiše, snad odešel.“ „Odešel ta-
tínku! Támhle, jde ve směru tamtoho bloku. Otočil se a hledí směrem 
k našemu oknu.“ On šel dále. „Tatí! On něco nechal u dveří na pucáku. 
Nějaký papír. Mám ho donést? Co to je?“ 

„Hle stojím přede dveřmi a tluču: zaslechne-li kdo můj hlas a otevře 
mi,vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou”. Ještě to je dole po-
depsané! Jak? JEŽÍŠ. 

„To je nemožné děti. Přece Ježíš nemohl přijít k nám a chtít být dnes 
s námi. Jsou vánoce, dárky, cukroví, koledy. A Ježíš je daleko, daleko od-
tud. Zítra půjdeme do kostela a uvidíme, jak leží v jesličkách.“ „Jsi si jistý 
tati, že to nemohl být Ježíš?“ zeptala se malá Maruška. 
 
přeloženo z polského časopisu „Naše inspirace” 
 

Leo Targosz 
 
Tichá noc, svatá noc 

 
Táto alpská píseň, která svou melodií hned každého uchvátila, poprvé 
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byla zpívána o půlnoční 24. prosince 1813. Zpívali ji dvojhlasně její auto-
ři. Doprovázel je chlapec na citeru a sbor dívek, který vždy po každé slo-
ce opakoval poslední dvě věty. 

Byla složena toho roku o Vánocích. Učitel Franz Gruber (1787 - 
1862), který hrával na varhany v kostelíku v Obersdorfu, před Štedrým 
dnem zjistil, že varhany jsou porouchané, a že na ně nebude možné hrát. 
Jindy by to snad tolik nevadilo, ale právě teď, když má být vánoční slav-
nost! 

Navštívil tedy kaplana Mohra v Laufenu, aby se s ním poradil, co dě-
lat. Museli se však smířit se skutečností, že vánoční slavnost bude bez 
varhan. Přemýšleli o nějaké možnosti, jak ztrátu varhanní hudby nahradit. 
Domluvili se, že kaplan napíše alespoň nějakou píseň a kantor Gruber k ní 
složí melodii. Kaplan musel ještě téhož dne píseň napsat. Den se už šeřil a 
na kaplana mocně působilo ticho v alpských horách, které mu připomína-
lo, jak tiché budou jejich letošní vánoční slavnosti. 

Tichý večer, tichá noc, tiché vánoce. Ale což nebylo tak tehdy, když 
přišel Spasitel? Vzal papír a píše: „Tichá noc, svatá noc…” Slova dal uči-
teli, který hned napsal nápěv. Druhý den ráno ji nacvičili s děvčaty a s do-
provodem - to bylo na Štědrý den r. 1813! A o půlnoční mši ji pak zazpí-
vali. Kaplan tenor, učitel bas. Píseň měla velký úspěch hned tam! 

Když po vánocích přišel varhanář z zillertalského údolí opravit varha-
ny, Gruber mu ukázal novou píseň. Varhanáři se píseň zalíbila a opsal si 
ji. Z Zillertalu chodili potulní muzikanti do světa a ti ji roznesli nejen po 
Evropě, ale i do Ameriky. 
 
Radostné vánoce princezny Rosalije 

 
„Já se na Vánoce netěším“, řekla unuděně princezna Rosalije svému 

otci králi. „O Vánocích to bude u nás zrovna tak jako vloni a předloni a 
vždycky. Celé apartmá bude plné dárků. Už vím, že i letos dostanu 
z královského cechu obuvníků několik kozaček se silnými podešvemi a 
vysokánskými podpatky, z cechu krejčích zase hodně všelijakých halenek 
a sukní, kompletů a kostýmů, z cechu sportovních potřeb pak jistě zase 
přibudou nové lyže, sáňky, míče i pingpongové míčky, rakety, kánoe a 
sama nevím, co vše ostatní, z cechu cukrářů připutují určitě výběrové 
bonboniéry, nazdobené dorty a všelijaké ovocné poháry, z cechu řezníků 
a uzenářů to budou jistě salámy, párky, klobásy, paštiky a vybrané šunky. 
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Už nyní mám přecpané šatníky, skříně, spíže a všechny komory, které mi 
patří na našem královském zámku – a co bude teprve potom! Vůbec, ano 
tatínku, vůbec se na ty Vánoce letos netěším, spíše naopak“, naříkala 
princezna. 

Král přemýšlel a přemýšlel, jak to udělat, aby se jeho dcera na Vánoce 
těšila, ale ne a ne, nic nemohl vymyslet. Rozhodl se proto, že svolá krá-
lovskou radu, aby mu nejmoudřejší muži jeho království poradili. Když se 
sešli, král je přivítal slovy: „Velevážení královští rádcové. Svolal jsem vás 
k tomuto mimořádnému zasedání ve velmi závažné a důležité věci. Vaším 
úkolem je poradit, co dělat, aby se naše princezna Rosalije na Vánoce za-
se těšila. Nechce totiž už vidět žádné dárky, je přesycena všech dobrot a 
všeho ostatního, co souvisí s naším královským slavením Vánoc. Kdo po-
radí?“ 

Nastalo ticho. Mozky královských rádců začaly horečně pracovat. Tu 
se hlásí o slovo královský sociolog. Na pokyn králův takto promluvil: 
„Vaše Veličenstvo králi! Přišel jsem na příčinu princeznina splínu. Jde o 
reakci na atmosféru konzumní společnosti, která zachvátila všechny lidi 
našeho království a pronikla, jak vidím, i na královský dvůr. Neminula 
zřejmě ani princeznu. Mohu odpovědně prohlásit, že princeznu neuspoko-
jí ani ten nejkrásnější a nejdražší dárek. Ba jsem přesvědčen, že čím bude 
princezna obklopena větším a větším množstvím sebevzácnějších před-
mětů, tím bude její splín tíživější.“ 

„Znamená to snad, že doporučujete, abychom princezně k Vánocům už 
nic nedávali?“, otázal se zástupce cechu voňavkářů, který dodával prin-
cezně různé druhy mýdel, mastí a kolínských vod. 

„Takové řešení bych ani nedoporučoval“, ozval se královský theolog. 
„Spíše princezně radím toto: Když dostane letos zase dary, nechť je rozdá 
potřebným. Princezna možná ani neví, jakou radost způsobí mnoha dě-
tem, když jim daruje něco ze svého šatníku a ze svých bohatých spíží, do-
stanou-li nějakou tu bonboniéru, chutný salám či dokonce lyže, sáňky ne-
bo vláček na elektriku. Doporučuji, aby si princezna pozvala na zámek 
kazatele Theofila Strýce, který dobře zná lidi, kterým je u nás zapotřebí 
pomoci. Ručím za to, že když princezna rozdá dárky, kterými je zavalena, 
že její špatná nálada zmizí jako obláček dýmu v povětří a v budoucnosti 
se bude vždycky na každé Vánoce těšit, protože jí přinesou mnoho rados-
ti, která je v tom, když druhým radost uděláme.“ 

Moudří královští rádcové pokyvovali hlavami na znamení souhlasu. 
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Jeho Veličenstvo král je propustil a radu theologa sdělil princezně. Ta 
pověřila komorníka Ksaxapu, aby přivedl kazatele Theofila Strýce. „Pane 
kazateli“, oslovila princezna příchozího v přijímacím pokoji svého apart-
má, „blíží se Vánoce. Dostanu mnoho a mnoho darů ode všech cechů na-
šeho království. Na radu královského theologa si nechci letos ponechat 
vůbec nic, všechno míním rozdat potřebným. Vy prý takové lidi, kteří 
jsou v nouzi, dobře znáte. Mohl byste mě s nimi seznámit, abych věděla, 
jak a čím je mám o Vánocích obdarovat?“ 

„To jistě mohu. Můžeme se třeba rozjet po nejbližším okolí a zavedu 
vás do některých domů, kde je opravdu potřebí pomoci.“ 

„Výborně“, řekla princezna. Dala zavolat kočího Šiferka a řekla mu, 
aby neprodleně zapřahal do saní. 

Neuplynulo ani půl hodiny a princezna spolu s kazatelem seděla 
v královských saních. Kočí Šiferek práskl bičem do vzduchu, koně se dali 
do klusu a jejich rolničky radostně zvonily. „U třetí chalupy vpravo za-
stavte“, zazněl hlas kazatele. Tak se stalo. Silné zaklepání na dveře. Ote-
vřel asi desetiletý chlapec. Usmál se na kazatele, ale když viděl princeznu, 
zrozpačitěl. 

„Jen se neboj! Princezna se na vás jde podívat, jak žijete.“ Vešli do 
místnosti. V posteli ležela žena. Bledá, právě ji dusil kašel. V koutě si 
hrály dvě holčičky s rozbitou panenkou. „Kdepak máte tatínka?“, zeptala 
se princezna. Ticho. „No jen to povězte“, povzbuzoval kazatel. Zase ti-
cho. „Sedí jistě v hospodě. Propíjí tam výdělek“, šeptal kazatel. Princezna 
si prohlédla pozorněji světnici a pak celé stavení. Co viděla, to jí stačilo. 
„Nashledanou o Štědrém dnu, matičko, nashledanou, děti!“, rozloučila se. 

A jeli dále do dalších chalup. A jezdili až do temné noci. 
„Pane kazateli“, řekla princezna, „přijeďte na Štědrý den hned brzo rá-

no. Rozvezeme těm rodinám, které jsme navštívili, pěkné dárky. A i ji-
ným potřebným, kterých vy ve své starostlivosti jistě víte. Podle starého 
zvyku mně cechy vozí dárky již dva dny před Štědrým dnem, takže budu 
mít všechno už předem připraveno.“ 

Na Štědrý den, při svém příchodu na královský dvůr, uviděl kazatel už 
připravené saně plné dárků. Potom přijel kočí Šiferek s dalšími saněmi, 
do kterých začala snášet princezna s komorníkem Ksaxapou a komornou 
Jemusou všechno možné: šaty, boty, lyže, pečivo, cukroví, konzervy, mý-
dla, míče a nejrůznější jiné věci. Kočí Šiferek to všechno na saních rov-
nal. Princezna si pak, když to všechno urovnali, sedla s kazatelem na koz-
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lík, kočí práskl bičem do vzduchu, saně se rozjely a rolničky ještě radost-
něji zvonily. Jeli od domu k domu, od chalupy k chalupě. Všude, kde to 
bylo potřebí, rozdávali. Potom se vrátili na zámek. A znovu se další saně 
rozjely s novými dárky A princezna takto rozdávala a rozdávala, až sku-
tečně všechno co dostala, rozdala. Ba rozdávala i ze svých věcí, které již 
dříve měla ve svém apartmá. 

Princeznin obličej zářil. Zářil radostí. Víte proč? Protože viděla, kolik 
radosti svými dárky způsobila. Od té doby se princezna vždycky na Vá-
noce těší. Princeznin smutek se ztratil, zmizel jako obláček dýmu 
v povětří tak, jak to řekl královský theolog.  
 

Podle Vladimíra Fajfka 
 
Maruš aneb život za číná ve t řiceti 

 
„Sňatek s nevěřícím je fatální chyba s nedozírnými následky“…tak ta-

hle věta, a nejen tato, mi neustále zní v uších po „speciálním“ setkání pro 
svobodné ženy nad 30 let, které proběhlo v sobotu 23.září v Brně. Tuto 
akci uspořádaly sestry z brněnského sboru „Evangelikální společenství“ a 
její vzácným hostem byla sestra Titěrová (82 let) z BJB Brno. Moc jsem 
se na ni těšila, protože jsem o ní hodně slyšela…a nebyla jsem zklamaná. 

Byla jsem velmi oslovena a povzbuzena biblickým zamyšlením, které 
si pro nás připravila. Samozřejmě, téma se točilo kolem našeho svobod-
ného života a manželství…a tak mi dovolte citovat několik střípků: 
- manželství je dar  
- svobodný stav je také dar  
- manželství není za zásluhy; duchovnost a angažovanost ve službě 
nerovná se dostanu manžela  
- Boží vůle je žít čistě a svatě v každém stavu  
- můj život je naplněn v Kristu (Kol 1,19), ne v manželovi 
- žena se zdravou sebeúctou a biblickými hodnotami se nevdá jen 
tak za někoho 
- neexistuje žádný „správný“ věk pro uzavření manželství. 

Sestra nás varovala před našimi pocity - kterým nesmíme příliš důvě-
řovat a příliš na ně dát (např. se můžeme snažit „překrucovat“ některé 
biblické verše podle svých představ nebo chceme obhajovat myšlenku 
vzít si nevěřícího a toho pak „předělat“). Také si musíme dát pozor na po-
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city sebelítosti, protože stojíme v duchovním boji a ďábel útočí na naše 
slabá místa. Dále nás povzbudila (na základě nejen své vlastní zkušenos-
ti), že nemusíme mít obavy z budoucnosti a samoty stáří, protože máme 
církev - Boží rodinu a že máme budovat vzájemné vztahy už v mládí. A 
samozřejmě je to Bůh, kdo nás ponese až do šedin (Iz 46,4)! Také mluvila 
o vztazích mezi provdanými (ženatými) a svobodnými a vyslovila přání, 
aby manželské páry a rodiny braly svobodné mezi sebe a měly pro ně 
otevřené dveře. Aby spíše než falešnou útěchou a prázdnými frázemi po-
sloužily nasloucháním… 

Toho, co bych s vámi chtěla sdílet je mnoho…na závěr jen řeknu, že 
jsme měly prostor i pro diskusi, rozhovory, modlitby a výborné grilované 
pochoutky, které pro nás připravil – no kdo jiný – přece muž! 
 

Jarda Gavlíková 
 

Do nebe 

 
Hrstko má nejbližší 

Království Boží 
Ve středu i ve středu 
a nejradši každý den 

 
Já těším se do Nebe 

tam lhostejnost nezebe 
a Moudrostí Svatou  

prostoupeny milióny jmen 
 

Ve věčném pokoji 
nedorozumění prosti 
Einsteinové pochopí  

o setinu dříve.. 
 

…..konečně doma 
už nikdy víc jen hosti 
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Obraz 

 
Čas jen na okamžik se zastavil 

a všechna proč a kdyby 
v prostoru znehybněla.. 

desetitisící třístý dvacátý obraz 
jedné roztržité mysli o životě těla 

 
řekni, řekni krásné TEĎ 

srdce moje potrhané 
objev tu nádhernou barevnost 

ne toho co bys chtělo 
toho co máš, co je dané 

a zachyť ten moment pro věčnost 
 

teď, teď, teď je třeba 
och, honem, dokud trvá ta chvíle 
pokrást zpět do svaté schránky 
ty rozeslané do nikam, nahodile 

z mého srdce vytržené listy 
jak z nevybarvené omalovánky... 

 
Libuše Solichová 

 
ROZHOVOR se správcem ostravského sboru Mirkem 
Bukáčkem 

 
Na začátku našeho rozhovoru bych se ráda vrátila pár let zpátky do 

tvého života. V ostravském sboru jsi už více než 20 let. Co všechno tě 
kromě tvé budoucí manželky Libuše přivedlo z prostředí Vysočiny až do 
Ostravy? 

Možnost získání bytu. 
 

Jak jsi to cítil a prožíval, že tě Pán Bůh potřebuje ve službě právě ja-
ko správce sboru? Kde jsi dříve pracoval? Bylo pro tebe těžké se roz-
hodnout? 
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Doma jsem vyrůstal v chalupě, a tak jsem se od mládí naučil dělat ce-
lou řadu různých prací, které souvisí s údržbou domu. Později jsem vy-
studoval střední elektrotechnickou školu, obor měřicí a automatizační 
technika a ačkoli silnoproud nebyl přímo mým oborem, tak jsem se 
v praktických pracích mnohému naučil. Po vybudování havířovské modli-
tebny a po zkušenostech bylo zřejmé, že pokud nám bude umožněno sta-
vět modlitebnu i v Ostravě, bude třeba pracovníka, který by v praktických 
věcech pomáhal bratru kazateli Orawskému na stavbě. Byl jsem osloven 
bratrem kazatelem Orawským, opustil jsem svoje civilní zaměstnání (pra-
coval jsem jako projektant) a nastoupil na stavbu modlitebny. Moje zku-
šenosti s prací ve sboru jsou takové, že není ani tak důležité dělat to, co 
chci a na co si myslím, že mám obdarování, ale dělat to, co je potřeba a 
to, co vidí vedení sboru, že by bylo třeba dělat. Samozřejmě, že je ideální, 
když moje představy o práci ve sboru se shodují s potřebou sboru. Jsem 
přesvědčen o tom, že každá práce pro Boží království, pokud je dělaná se 
zájmem, bude Pánem Bohem požehnaná. 

Když jsem se přestěhoval za manželkou do Ostravy, tak jsem uvažoval 
o tom, co bych zde ve sboru mohl dělat. Na službu slovem jsem se necítil 
a tak, když jsem se dozvěděl že se v Ostravě chystá stavba modlitebny, 
jsem si říkal, že to je práce, kterou bych asi mohl dělat. Stavba se pomalu 
chýlila ke konci, když se mluvilo o budoucím správci modlitebny. Mnoha 
členům bylo jasné, že bych to měl zastávat já a také mi to říkali. Tehdejší 
místopředseda staršovstva bratr Karel Fojtík mě ujistil, že při svém roz-
hodování nemám brát ohledy na „bratrský nátlak“, ale že se mám svobod-
ně rozhodnout. Tak se také i stalo. 
 

Být správcem neznamená mít jen blok na poznámky a tužku a dohlí-
žet. Jaké činnosti tvoje funkce zahrnuje? 

Být správcem modlitebny pro mne znamená v prvé řadě manuální prá-
ci při údržbě budovy, jejího okolí a zeleně. Naše modlitebna už není nová 
a každým rokem práce na její údržbě narůstá. Časem budeme muset ně-
které věci rekonstruovat. 
 

Neprozradím nic nového, když teď řeknu, že jsi v poslední době váž-
ně onemocněl, dokonce jsi podstoupil náročnou operaci. Když je člově-
ku úzko, obvykle některé věci v živote vnímá jinak, některé věci přehod-
notí, stanoví jiné pořadí hodnot atd. Platí to i pro tebe jako pro věřícího 
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člověka? 
Je to pro mne nepochybně vážná zkušenost. Dosud jsem se cítil zdráv a 

po fyzické stránce silný. Najednou se to změnilo. Víra pro mne mnoho 
znamená, ale v této mojí konkrétní situaci jsem si mohl uvědomit její 
hloubku. V nemocnici jsem si potvrdil to, že pro nevěřícího člověka je 
stejná situace nepoměrně dramatičtější než u věřícího. 
 

Prozraď, jestli je nějaké místo v Bibli, které k tobě zvlášť promlouvá 
a které ti dává sílu do dalších dnů. 

Je to text z Iz 43,1-3, který ke mně promluvil po mém obrácení, a ke 
kterému se vracím, zvláště v těžkých chvílích života. „Neboj se, já jsem 
tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já 
budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, ne-
spálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Iz-
raele, tvůj Spasitel.“ 
 

Blíží se konec roku, nastává čas bilancování a čas nových přání. Co 
si pro sebe a pro svou rodinu nejvíce do nového roku přeješ? 

Pro sebe a svoji rodinu si přeji, aby nám Pán Bůh žehnal jako doposud 
a abychom dovedli naslouchat Božímu hlasu a dělat to, k čemu nás Bůh 
posílá. 
 

Děkuji za pěkný rozhovor a přeji Boží sílu, vedení a požehnání nejen 
pro tebe a tvou práci, ale i pro tvou rodinu po celý další rok. 
 

Alena Blažejová 
 
Představ se nám 

 
1. Jak se jmenuješ, kolik je ti let a co tví sourozenci? 
Marek: Jmenuji se Marek Bova a je mi 10 let. Moje sestra Natálka má 8 a 
bratr 2 roky. 
Natálka: Jmenuji se Natálie Bovová a je mi 8 let. Starší bratr Marek má 
10 let a Tomáš právě 2 roky. 
2. Koho máš nejraději z rodiny? 
Marek: Rodiče, protože pro mě znamenají něco velkého a hodně mě nau-
čí. 
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Natálka: Mamku, taťku a babičku. 
3. Co máš rád(a) a co rád(a) děláš? 
Marek: Mám rád řízek s bramborovým salátem a hranolky. Každý den po 
škole hraji s  klukama fotbal. Na počítači mě baví hry a prohlížení inter-
netu. Nejvíc se těším v zimě na lyžování. V létě si hraji s Danem, Natál-
kou a Sylvií na chatě, a když je hezky, tak plaveme v bazénu a chodíme 
do lesa. 
Natálka: Mám ráda těstoviny s máslem a hráškem, kukuřici, halušky se 
zelím. Ráda kreslím a chodím do moderní gymnastiky a moc mě to baví. 
Vyrábím obrázky a věci z keramiky, v zimě ráda lyžuji a v létě ráda pla-
vu. První rok chodím na klavír a moc mě to baví. 
4. Čím bys chtěl(a) být, až budeš velký(á)? 
Marek: Ještě nevím, ale chtěl bych hodně cestovat a vidět krásné země a 
něco se dovědět. Hodně mě baví zahrada, tak asi budu zahradníkem. 
Natálka: Paní doktorkou anebo v lékárně míchat léky a prodávat je. 
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Modlíme se za: 
 

� sborovou práci a pracovníky 
� Boží moudrost pro bratry starší 
� bratra kazatele a jeho manželku 
� mládež a tým připravující program 
� všechny děti v besídce a dorostu 
� naše město a jeho obyvatele 
� naše nemocné sestry Bartošovou Martu, Čížkovou Janu, Martín-

kovou Terezku, Pantokovou Hildu, Raczkovou Martu, Strakovou 
Martu, Švidrnochovou Marii a bratry Bartoňe Jana, Bartoše Miro-
slava, Bukáčka Miroslava, Chromčáka Zdeňka, Straku Daniele, 
Šeděnku Václava 

� dále se modlíme za nemocné, opuštěné, zarmoucené, za nové pro-
buzení v našich sborech, nově příchozí do našeho sboru, za všech-
ny nezaměstnané a potřebné 

� práci redakční rady a časopisu 
 
Střípky 

 
� Staršovstvo sboru děkuje všem členům a přátelům sboru za fi-

nanční dary a příspěvky, za to, že jsme mohli díky nim v tomto 
roce splnit všechny svoje závazky vůči Radě CB (Waderově nada-
ci). Dokonce nám na příští rok zbývá ještě částka 25 000 Kč. 

 
� 14. listopadu se manželům Tereze a Aleši Juchelkovým narodil 

syn Oliver. Rodičům blahopřejeme a malému Oliverovi přejeme 
zdárný a požehnaný růst. 

 
� V sobotu 2. prosince se ve Vsetíně konalo setkání pro pracovníky 

sborů. 
 

� V neděli 3. prosince jsme měli v dopoledním shromáždění návště-
vu – bratra kazatele Ing. Stanislava Stebla. 
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- Sbory Církve bratrské jsou společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Kris-
ta jako Božího Syna a svého Zachránce 

- přijímá Bibli jako měřítko víry, učení a života, členem se může stát 
každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jehož život tomu odpovídá 

- vytváří otevřená společenství, do nichž může kdokoli přijít a slyšet 
biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky 

- vidí svůj úkol ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení 
k této víře a v praktické službě potřebným lidem. 

 
Církev bratrská Ostrava – kontakty:  

Adresa: ul. 28. října 148.  
702 00 Ostrava 
 
Telefon: 596 633 822 
E-mailová adresa sboru: ostrava@cb.cz 
Internetová adresa sboru: www.cb.cz/ostrava 
 
účet sboru CB v Ostravě: 1035001155/5500 (Raiffeisenbank a.s) 
 
 

 
 

Pro vnitřní potřebu Sboru Církve bratrské v Ostravě 
VÍŠ TO? – Zpravodaj 

Redakční rada: Alena Blažejová, Věra Kočnarová , Jan Drahokoupil 
Technické provedení: Pavla Kunová, pavla.kunova@seznam.cz 

Sazba a tisk: ethics@ethics.cz 


