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ADVENT   2008 
 

   

Modlitebna Církve bratrské,  
ul. 28. října 148, začátky v 17,00 hodin 

 
30. listopadu – Tradiční adventní slavnost v angličtině v podání učite-
lů křesťanské jazykové školy FISHNET 
 
7. prosince – Adventní koncert YMCA – TENSING/REVELATION, 
dirigent Terry English 
 
21. prosince – Koncert PĚVECKÉHO SBORU A ORCHESTRU 
Sboru CB z Horní Suché  

 

Evangelický kostel – Husův sad (červený kostel), začá-
tek v 16,00 hodin 

 
14. prosince – Ekumenický koncert pěveckého sboru SILESIAN 
ECHO 

 

  
 

K prožití krásných adventních večerů vás zve 
kazatel a staršovstvo Sboru Církve bratrské v Ostravě 
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Od prázdnin až do adventu 

 
Letošní druhé číslo sborového zpravodaje „Víš to“ zahrnuje zpravodaj-

ství a události od prázdnin až do našeho sborového dne začátkem listopa-
du. Bylo to krásné a ve sboru požehnané období a už jsme na prahu ad-
ventní doby. Zahájíme ji televizním přenosem našeho shromáždění a od 
sedmnácti hodin prvním adventním večerem se službou křesťanské jazy-
kové školy Fishnet.  

Přiblížily se Vánoce, o nichž všichni říkají, že jsou to nejkrásnější 
svátky v roce. Jak se to vezme. Už teď vidíme ve městě vánoční výzdobu 
a všechna obchodní centra září jako nikdy. Zaniknou v tom i zářící dětská 
očička. Všude jsou plné obchody a lidé nakupují, jakoby ve světě nebyla 
finanční krize a hospodářská recese, kterou se snaží zastavit vlády eko-
nomicky nejmocnějších států světa. Proč ty plné obchody? Snaží se lidé 
dohnat zanedbanou lásku tím, že své milé bohatě obdarují? 

Co to lidé začátku třetího tisíciletí udělali z Vánoc? Co se vlastně chys-
tají slavit? Vánoce jsou přece svátky narození Pána Ježíše Krista. Myslíte, 
že On si potrpí na ty hory jídla a pití? Lidé si plní svá břicha, ale jejich 
srdce zůstávají prázdná. Dávají si dárky, ale co darují oslavenci? Nevadí 
nám to, že Ježíše Krista, Božího Syna degradovali zvláště o Vánocích na 
pouhého člověka, na „ježíška“, který nosí dětem dárečky? 

Celý ten předvánoční shon a kolotoč práce a snažení nám může zastínit 
to nejdůležitější. Pod zářivými světly obchodních domů a reklam může 
zůstat tma v srdci člověka. Nenechme si odvést pozornost od skutečného 
očekávání příchodu Pána Ježíše a jednejme podle apoštolovy rady: „Víte 
přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; 
vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc po-
kročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj 
světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v ne-
mravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti,  nýbrž oblecte se v Pána 
Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním“ 
(Ř 13,11-14). Takhle prožijeme požehnaný Advent a radostné Vánoce. 
Pán Ježíš přece přišel na náš svět především proto, aby jako čistý, svatý, 
prostý hříchu Boží Beránek, mohl být obětován za naše hříchy, ale také 
proto, aby nám mohl předat Evangelium, radostné poselství spásy, osob-
ně. Za to mu patří naše díky a chvála. 

Všem čtenářům a celému sboru přeji klidnou a požehnanou dobu ad-
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ventu a radostné Vánoce v blízkosti našeho Spasitele a Pána, Ježíše Krista 
a s apoštolem „…se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňo-
vala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem zá-
leží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, 
které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Ježíš Kristus jest 
Pán.“ Fp 1,9-11; 2,11 
 

Váš bratr Jan Drahokoupil 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

V Heřmanicích 20. 6. 2008 
Milá Ladislavo! 

 
Kluci mají svůj dětský pokoj a v něm spí na „palandách“. Nevím, jestli 

to už není zastaralý výraz. Zkrátka dvě postele nad sebou. Jeronýmek spí 
nahoře.  Protože je nejmladší, chodí spát nejdříve, je ještě dítě. A tak ještě 
před tím spolu ulehneme v Matyášově spodní posteli a já  Jeronýmkovi 
předčítám z Bible. Někdy ale on vyleze po žebříku nahoru a tam poslou-
chá. Pravda je, že není tak úplně samozřejmé získat si jeho pozornost. 
Někdy si hraje přitom s autíčky nebo jinými hračkami. Ale sleduje. Když 
se ho ptám, o čem jsem četl, poví mi to.  

(Asi tím, že je o 7 let mladší než Matyáš, je zvyklý hrát si hodně sám. 
Co je u něho charakteristické, že při těch svých hrách vydává roztodivné 
zvuky.  Napodobuje vrčení motorů, ať už letadel, nebo aut, také všelija-
kou střelbu. Má to z těch počítačových her, které jsou skoro všechny za-
loženy na boji a střílení. Ale umí vydávat i jiné zvuky, například výborně 
imituje kdákání slepic. V tom je vynikající. To je přímo rozkošné.)  

Přečetli jsme si tedy ten Tvůj dopis a měli jsme spolu hezký večer. Je-
ronýmek si šel sednout ke stolu a hned ti odepsal zase asi dvě řádky.  Žel 
nemám to u sebe, tak ti to pošlu příště. Já byl tvým dopisem dojat až 
k slzám, musím se přiznat. Nemám k slzám daleko, snadno se něčím 
dojmu. Pamatuji si, jak jsem Matyášovi kdysi četl Malého Bobeše, a to 
kapitolu, ve které mu umírá nemocný bratříček. Začal jsem bulet a Maty-
áš na to: Tati, radši tu stránku vytrhni. 

Znovu ti chci říci, Ladislavo, jak věřím modlitbám a jak jsi úžasná, že 
se za nás modlíš. Není to vůbec samozřejmé, když je někde fungující ro-
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dina. Ale i tak, když tam chybí láska, je bez ní potom život šedý a pustý. 
Vzpomínám si, jak se moji rodiče modlili za různé příbuzné, když jsme 
byli malí. A nedávno jsem také slyšel dojímavé svědectví o modlitbě od 
svého přítele. Když žila ještě jeho maminka, jezdila za svou maminkou. 
(Tedy jeho babičkou. Ta už byla hodně stará.) Když se vrátila, vyprávěla: 
Když tam jsem, tak se musím s maminkou ráno modlit dvě hodiny, 
v poledne také dvě hodiny a večer ještě další dvě hodiny.  Než babička 
vyjmenuje všechny své příbuzné, tak to tak dlouho trvá. Říká: Když se za 
ně nebudu modlit já, kdo se za ně bude modlit? A nesmíme na nikoho za-
pomenout! 

Minulou červnovou neděli byl v Opavě v Církvi bratrské dětský den. 
Je to každoroční tradice a vždy zvou nás Ostraváky. Jezdím tam pravidel-
ně s Věrou a našimi dětmi. Tentokrát byl už s námi jenom Jeroným. 
Shromáždění začalo v devět hodin. Děti zazpívaly společně několik písni-
ček. Jednu také se mnou a ještě jsem zazpíval jednu sólovou s kytarou. 
Do programu byly zapojeny naše maminky a tatínkové z Ostravy. Kázání 
bylo doprovázeno promítáním obrázků, takže bylo pro děti o to poutavěj-
ší. Myslím, že nás bylo celkem asi padesát i s dětmi. Za modlitebnou, kte-
rá je umístěna v krásné vilce, je veliká zahrada. Zde si potom děti hrály, 
rodiče posedávali na lavičkách a povídali si. Vzal jsem s sebou badmin-
ton, zahrál jsem si spolu s jedním mladým tatínkem. Ten musel běhat se 
svým maličkým synkem v náručí, protože se ho nechtěl pustit. V  suteré-
nu budovy v jídelně byl společný oběd. Všichni jsme se vystřídali, byl 
výborný. Nudlová slepičí polévka, potom sekaná s novými brambory a 
salátem. (Dva druhy: jeden ledový – hlávkový a druhý s nějakým červe-
ným zelím, oba byly výborné!) 

Potom se všichni přemístili auty do obce Hradec nad Moravicí. (Mají 
tam na kopci krásný zámek.) Jezdí se vždycky do rekreační části v údolí, 
na louku, která patří lidem ze sboru. Tam jsou připraveny soutěže pro dě-
ti. Také dospělí mohou hrát volejbal, nebo sedět na lavičkách a bavit se 
spolu. Nejsou tam jenom mladí, jsou tam zastoupeny všechny generace až 
po babičky a dědečky. Většinou si lidé povídají. Stoly se „prohýbají“ pod 
zákusky, kterých místní sbor připraví vždy spoustu druhů. Pití je také co 
hrdlo ráčí. Nakonec bývá „rožnění“ a to dokonce celého selátka.  

Tentokrát k tomu ovšem nedošlo, protože začalo pršet. Chvíli jsme stá-
li pod stromy. Jeden místní bratr říkal, že to za chvíli přejde. Potom jsme 
začali přikrývat tácky se zákusky. Déšť houstl a začali jsme moknout i 



Stránka    6 

pod stromy. To už nezbývalo než běžet k autům a schovat se. Nakonec 
auta začala rozsvěcovat reflektory a otáčet se. Když jsme najížděli se za-
pnutými stěrači na silnici, říkal jsem si pro sebe: Ještě jsme se pořádně 
nerozkoukali a už to skončilo.  

Ale neskončilo. Přemístili jsme se do tělocvičny ve městě, kterou zbu-
dovala církev a patří pod Diakonii „Elim“. (Tak se jmenovala oáza 
v poušti, kam přišli Izraelité. Bylo tam dvanáct vodních pramenů a sedm-
desát palem. Je to číselná symbolika plnosti Božího požehnání.  Přečti si 
to na začátku Bible v knize Exodus.) Tělocvična je v zrekonstruované ko-
telně na sídlišti a slouží i městským dětem, které běhají bezprizorně po 
ulici. O její provoz se starají zaměstnanci církve. Tam tedy pokračoval 
přerušený program. Stále nechápu, jak rychle dokázali místní bratři a sest-
ry znovu vše naložit a převézt. Pokračovalo se v rozhovorech a v jídle. A 
také ve hrách. I na nás tatínky (a jednoho dědečka) se dostalo; zahráli 
jsme si fotbálek a vrátili se do klukovských let. Nakonec jsem úplně za-
pomněl na to, s jakou lítostí jsem hradeckou louku opouštěl. Tradičně 
v kruhu, držíce se za ruce jsme se rozloučili při písničce s kytarou – Jedno 
jsme v Duchu Svatém.  

Ladislavo, pro dnešek se s tebou loučím a doufám, že tě také trochu 
ovanul čistý vzduch po dešti, dech svobody. 

 
V Kristu bratr Jan Kočnar 

 
PLAVBA ZA POKLADEM ČERNÉHO DELFÍNA 

 
Jako každý rok, jsme i letos podnikli s naší Archou 14 denní letní tábor 

v termínu od 9. 8. do 23. 8. 2008. Tentokrát jsme společně vypluli hledat 
poklad Černého delfína v počtu 33 dětí a 11 dospělých. Plavba to byla ná-
ročná, protože dorostenci museli plnit spoustu nelehkých úkolů v podobě 
získávání tajných zpráv, stavění lodí nebo museli prokázat své znalosti 
zeměpisu či Morseovy abecedy. Všechna družstva – Žluté hvězdice, 
Modré kosatky i Zelené chobotnice, denně bojovala o drahocenné body, 
které jim zajišťovaly náskok před ostatními. A o tom, že to byl boj oprav-
du vyrovnaný, svědčí i to, že až do poloviny druhého týdne byl bodový 
stav družin velmi podobný. Na večerních skupinkách jsme pak 
s dorostenci procházeli příběhy Daniela. 

Pán Bůh se o nás i ten letošní rok staral úžasným způsobem a to už 
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od prvního dne. Když jsme se v sobotu dopoledne chystali k odjezdu na 
tábor, tak pršelo. Když jsme ale dorazili na tábořiště, svítilo sluníčko. Tím 
to ale neskončilo. Nádherné počasí jsme měli téměř celou dobu, až na pá-
tek a sobotu uprostřed pobytu, kdy se v noci přihnaly přívalové deště 
s bouřkami. Ale i při tom nás Pán Bůh ochraňoval, protože zprávy, které 
jsme dostávali od rodičů dětí z Ostravy, byly horší než situace u nás na tá-
bořišti. V noci sice byla silná bouřka, ale vydatné deště netrvaly dlouho, 
takže i tábořiště brzy vyschlo. Jsem Pánu Bohu moc vděčná, že nás 
ochraňoval i od úrazů, protože až na pár odřenin a naraženin se nikomu 
nic nestalo. Jediné co nás trápilo po celou dobu tábora, byly žaludeční po-
tíže, které postihovaly jednoho až dva členy tábora denně. I v tom se ale 
Bůh postaral o nás vedoucí, protože většina z nás si žaludeční a střevní 
obtíže odbyla až v sobotu a v neděli doma po příjezdu, takže jsme se 
na táboře mohli věnovat dětem. ☺  

Myslím, že jsme všichni prožili krásných 14 dní v přírodě pod Boží 
ochranou a jsem vděčná, že s námi mohlo jet i spoustu nových dětí nejen 
ze sborových rodin.  Těším se také z toho, že se tento školní rok náš do-
rost Archa zase rozroste o pár nových členů, kteří už dorostli do dorosto-
vého věku a na táboře se projevili jako zdatní táborníci. Jsem moc vděčná 
i za všechny vedoucí, kteří byli ochotni obětovat 14 dní své dovolené a jet 
s námi. Byli to: Jirka Fojtík, Lukáš Komárek, Petr Asszonyi z České Ska-
lice, Daniela Trojáčková, Marta Bukáčková, Markéta Vítková z Frýdku a 
Jana Fojtíková. Vařit nám ochotně jely Noemi Lachmanová, Dáša Asszo-
nyi a Jana Bischofová z České Skalice a na technickou výpomoc jsme 
měli Filipa Vaška a Petra Bischofa z České Skalice. Velice děkujeme i 
všem, kteří nám pomohli s odvozem věcí a dětí na tábor a zpět a i vám, 
kteří jste na nás mysleli na modlitbách. 
 

Jana Fojtíková 
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Dorost Archa  
 
Kujavy v moci živl ů? (misijní tábor CB Bohumín) 

 
No to snad ne?..... podivili jsme se, když jsme přijeli letos na počátku 

prázdnin stavět tábor na obvyklé místo v Kujavách u Fulneku. Na bazén 
napadaly ve vichřici kusy stromů, další se musely pokácet kvůli bezpeč-
nosti, mosty rozpadlé a ve studni závadná voda. Tolik práce a starostí!!! 

Když ale na tábořiště dorazily v polovině července bohumínské děti a 
naši obětaví vedoucí, bylo už vše perfektně připraveno a pitnou vodu jsme 
vozili od Šimpachových z Bílovce (díky, Jirko a Maruško!). Dny se valily 
jeden za druhým v rychlém prázdninovém kolotoči her, soutěží, duchov-
ních programů a přátelství. Slunce střídaly mráčky celkem bezstarostně, 
úrazy žádné, ale pořádné dobrodružství bylo teprve před námi. Pár dní 
před koncem tábora se brzy odpoledne setmělo jako na večer a z nebe za-
čaly padat potoky vody. Protože přes roklinku za táborem bylo kukuřičné 
pole, všechna voda a hlína z něj se během několika desítek minut valila 
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do rokliny za stany, takže tam, kde bývá suchá úzká a divoká rokle, valila 
se kalná, hluboká, hučící řeka. Strhla provizorní mostky nad potokem (pár 
podsad od stanů je možná někde v moři?) a když se vlela do potoka pod 
táborem, obklíčily nás bouřící vody ze všech stran. 

Děti jsme nahnali do bezpečné dřevěné jídelny, kde mnozí při hrách 
ani netušili, co se venku děje, zatímco my kopali vodní kanály kolem sta-
nů a stavěli pytle s pískem před jídelnu, aby sklady, věci a děti byly v su-
chu. Zatímco pár vedoucích tyčemi odráželo plovoucí kmeny stromů 
ohrožující dřevěný most, jiní běhali s foťáky a kamerami a snažili se toto 
úžasné dobrodružství zdokumentovat. A lilo a lilo, do toho vítr, hromy a 
blesky a my jsme si více než kdy jindy uvědomovali svou závislost 
na Bohu a jeho svrchované vůli. K večeru se vše uklidnilo, nacpali jsme 
se lívanci a šli spát. V klidu a bezpečí. 

Do konce tábora už žádné překvapení, to přišlo teprve v následujícím 
týdnu, kdy na stejnou táborovou základnu přijel turnus dětí z Pionýra a 
hned druhý den přišla vichřice, která skolila vzrostlý strom u tábora a po-
valila ho na stany. 6 stanů bylo úplně zničeno, díky Bohu byly v tu chvíli 
prázdné. Strom byl uvnitř celý vykotlaný od sršňů.  

Jsme si jisti, že to byla Boží ruka, která nedovolila, aby strom spadl 
na děti, které ho hledají a ohrozil tak naše svědectví o Boží moci a ochra-
ně. 

Díky všem, kteří jste na nás mysleli, možná právě vaše modlitby nás 
ochránily. 
 

Dáša Maňásková 
 
Vzpomínka na prázdniny 

 
Po roce jsem se opět zúčastnil, pro mě již dobře známé akce, Fishnet 

English Senior Camp – červenec 2008.  Tento rok se konal kemp v Račím 
Údolí v Jeseníkách. Myslím si, že vedoucí vybrali místo mnohem lépe 
než v předchozích letech. V areálu nechyběl bazén, tenisový kurt, travnaté 
fotbalové hřiště nebo hřiště na streetball. Skoro každý den byla dopoledne 
i odpoledne výuka angličtiny, kterou si pro účastníky připravili Američa-
né z celého světa. Zbytek odpoledne vyplňovala jenom zábava a sportovní 
aktivity.  

Každý večer jsme se všichni sešli v klubu v hlavní místnosti. Na pro-
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gramu tam byly další hry, písničky, scénky a nakonec vždy vystoupil 
Přemysl Šeděnka a vyprávěl o svém životě. Jeho vyprávění bylo, hodno-
tíme-li vážnější část programu, úplně nejzajímavější. Navíc měl ten večer 
vždy ještě pokračování, a to na chatkách. Mluvili jsme o Přemkem Še-
děnkou nastíněném tématu a to se někdy slušně protáhlo. Setkání 
s mládežníky na kempu nebo na táboře je pro mě něco úplně jiného než 
ve sboru nebo v mládeži, všechno má jinou atmosféru. Prožili jsme skvělý 
týden jak po fyzické, tak po duševní (a také duchovní) stránce. 

Celý týden na kempu se mi moc líbil, mám z čeho čerpat a na co 
vzpomínat následující školní rok, i když budu od všech nových kamarádů 
dost daleko. 

Jirka Blažej 
 
Od "Maňásků" z Bohumína trošku osobn ěji 

 
Protože považujeme ostravský sbor za naši širší rodinu, rádi by-

chom s vámi sdíleli některé větší změny v našem rodinném životě, na kte-
ré se v tomto školním roce připravujeme. 

Do služby v Bohumíně nás Pán ústy ostravského staršovstva povolal 
před téměř 10 lety. Tenkrát jsme měli za to, že pomůžeme svou službou 
nově vznikajícímu společenství a přibližně po 5 – 6 letech budou schopni 
ve službě pokračovat bez naší pomoci. Po 5 letech jsme ale viděli, že spo-
lečenství není dostatečně stabilní na to, aby se obešlo bez našich zkuše-
ností, sil, financí a času, a tak jsme ve službě ještě další čas setrvali. 

Během tohoto školního roku uplyne 10 let naší služby a my vidíme, že 
CB Bohumín potřebuje udělat pár dalších samostatných krůčků bez nás. 
Máme tu, díky Bohu, sborovou besídku, misijní dorost a misijní mládež, 
fungují biblické skupinky i pravidelná nedělní shromáždění. Radujeme se 
z toho, co Bůh na tomto místě udělal  a zároveň cítíme, že naše místo je 
už někde jinde. 

Několik let se modlíme za to, aby nás Pán Bůh jako rodinu přesně vedl 
na místo, kde Mu budeme moci sloužit celým srdcem navzdory našim ne-
dostatkům, a kde bychom zároveň našli dobrý domov pro naše dva synáč-
ky (6 a 5 let). Protože Martínek má těžké astma, rozhodli jsme se hledat 
v čistějším regionu naší nádherné země. Po letech rozvažování, modliteb 
a hledání jsme se rozhodli přestěhovat se na konci tohoto školního roku, 
kdy Martínek dokončí 1. třídu, do Jižních Čech, a to do okolí Českého 
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Krumlova, kde bychom rádi, pokud nám to Pán dovolí, zakoupili domek 
na venkově. 

Jižní Čechy velmi dobře známe, každým rokem tam trávíme pár týdnů 
dovolené a máme tam také přátele. Zároveň je tam málo sborů, takže je 
dost práce i prostoru pro ochotné služebníky... 

Konzultovali jsme tento krok také s vedením naší církve a v některých 
sborech v jižních Čechách a pod Božím vedením jsme dospěli k rozhod-
nutí, že místo, kde budeme pokračovat ve službě, by mohla být stanice 
českobudějovického sboru v Českém Krumlově. Je to práce podobná té 
bohumínské, kde je mnoho prostoru pro misijní práci i vnitřní růst, spole-
čenství je otevřené nově příchozím a je svěží, s živým slovem a živými 
lidmi. 

Při naší letošní návštěvě v krumlovském společenství jsme se setkali 
s upřímným zájmem o naši službu, naše zkušenosti a přijali jsme i Boží 
ujištění pro tuto cestu. Bratři a sestry uvítají jakoukoliv pomoc ve službě 
a delší dobu se už modlí za mladou rodinu služebníků se zkušenostmi 
ze sborové práce. Někteří z nich mají za to, že jsme Boží odpovědí na je-
jich modlitby. Také naši chlapci se tu dočkali velmi milého a přátelského 
přijetí. 

Takže to vypadá na náročný rok. Najít vhodné bydlení, zajistit dostatek 
prostředků k jeho zakoupení příp. nutné úpravy, najít si novou práci a to 
vše na dálku, při běžných pracovních a služebních povinnostech a se 
dvěma „mláďaty“. No a pak se zabydlet a překonat stesk i starosti spojené 
s novým místem, zaměstnáním, školou… Děkujeme za ty z vás, kteří to 
prožíváte s námi a občas, když si vzpomenete, se za nás modlíte. Budete-
li mít chuť se nás na cokoli zeptat, nestyďte se, nám to nevadí. Váš zájem 
je nám příjemný a vaše podpora je pro nás důležitá. A budete-li mít 
na jaře pocit, že jsme nějací přetížení a nervózní, alespoň budete vědět 
proč..... 

 
S láskou Vaši v Kristu 

 
Pavel a Dáša Maňáskovi, Bohumín 

 
Děti Ostravy 

 
Ptáte se, co to vlastně je? Pokusím se vám to vysvětlit. Je to program 
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dětské misie, která se zabývá hlavně evangelizací dětí, ale jak se dovíte 
z následujícího článku, i dospělých. V době letních prázdnin, přesněji od 
7. do 8. srpna 2008 se sešli 4 lidé, kteří mají rádi děti a mají touhu v srdci 
předat jim evangelium. Byl to pracovník dětské misie Petr Unucka a paní 
Eva, kteří jsou členy Slezské církve evangelické v Havířově, členka Křes-
ťanských sborů Sussanne z Ostravy-Poruby a já. Měli jsme vybraná dvě 
místa, a to v Ostravě-Porubě a v Radvanicích. Právě v Radvanicích byl 
zájem nejen dětí, ale i dospělých. To nás inspirovalo k myšlence, aby-
chom se za nimi vydali i v době adventu, kdy bychom chtěli s Boží po-
mocí svědčit o narození Ježíše Krista. Prosím vás touto cestou o přímluv-
né modlitby pro tuhle misii. Bez vašich modliteb se neobešla ani prázdni-
nová akce a moc vám za ně děkuji. Jak jistě všichni víte, rozsévačů je 
vždy málo a uvítala bych dalšího pracovníka s chutí a otevřeným srdcem 
k dětem. Boží milost byla po celý týden s námi, a tak vám přikládám svě-
dectví misijního pracovníka Petra. 

 
Anna Pantoková 

 
Téměř jako ve Skutcích apoštolů aneb jeden den na letních klu-

bech v Ostravě. 
 
…Od rána do večera k nim hovořil a vydával svědectví o Božím krá-

lovství. Přesvědčoval je o Ježíšovi… Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí 
nechtěli uvěřit.  

Skutky apoštolů 28, 23 – 24 
Někdy v křesťanských kruzích slýcháme postesky nad tím, že dnes už 

nemůžeme prožívat takové věci jako první křesťané. Většinou pak máme 
na mysli Boží přítomnost, moc a probuzení z té doby. Letos v létě jsem 
společně s dalšími třemi sestrami v Kristu prožil něco, co prožívali lidé 
v době apoštola Pavla. 

Je úterý 5. srpna, kolem desáté dopoledne. Je to krásný letní den. 
Po příjezdu na sídliště v Ostravě-Porubě se společně vydáváme na známé, 
místo a doufáme, že nás tam budou čekat děti, které byly včera na našem 
programu. Cestou potkáme skupinku dětí, a tak jim dáváme pozvánky a 
zveme je na program na nedalekém hřišti v parku. Na místě nás čekají jen 
dvě děvčata ve věku asi osmi let. Jednu z nich si však po našem příchodu 
k sobě volá babička, která jí nechce dovolit náš program. Zaslechnu jejich 
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rozhovor a snažím se jí vysvětlit, kdo jsme a co tady děláme, marně! Paní 
má svůj názor a po chvíli mi sděluje, že bude volat policii. Vnučka už 
k nám nesmí, i když se celkem obratně brání, že jí to maminka dovolila. 

Za chvílí přichází skupinka dětí, kterou jsme celkem náhodně potkali. 
Jsme rádi, protože jinak by na našem klubu byla už jen Kristýnka, kama-
rádka Katky, kterou si odvedla babička s modrým přelivem. Kristýnka 
bydlí v Praze, ale teď je na prázdninách u prarodičů. Je velmi milá, ale 
trochu smutná. Bůh se však dnes rozhodl „dotknout“ jejího srdce. My to 
prozatím nevíme, stejně jako nevíme o ničem, co nás ještě dnes čeká. 

Po společných hrách zveme děti na místo, kde je deka a začínáme zpí-
vat: Bůh má tě rád, já mám tě rád…. Z protilehlé strany poměrně roz-
lehlého parku vidím přicházet známou paní a příslušníka Městské policie. 
Jdu jim trochu naproti, aby program nebyl narušen. Policista je celkem 
vstřícný a spokojí se s tím, že mám povolení ke svolávání těchto shro-
máždění. Odchází k té paní a po nějaké době všichni opouštějí park. 

Náš program pomalu končí. Při závěrečné hře vidím, jak Kristýnka 
přichází na deku k pastoračnímu rozhovoru. Bůh k ní dnes velmi jasně 
promluvil a při našem rozhovoru už jen vychází najevo, že touží po změ-
ně, kterou nabízí Pán Ježíš. Ten den se Kristýnka stala Božím dítětem. 
Odchází a s sebou si nese Nový zákon, který jsme jí věnovali. V Praze má 
Kristýnka věřící kamarádku, se kterou je velmi často. Pán Bůh vše dobře 
připravil a vede. Při cestě k našemu autu jsme všichni naplněni vděčností 
a pocity, že Bůh je i dnes mocný! 

Po polední přestávce, kolem 14. hodiny opět nasedáme do auta a jede-
me na druhou stranu Ostravy do Radvanic. Jsme si celkem jistí, že nás 
na malém sídlišti mezi domy budou čekat děti, pár adolescentů a také 
manželé Kopečtí a jedna milá babička. Jsme na místě a máme radost, že 
se náš předpoklad naplnil. Po krátkých hrách s míčem začíná náš pro-
gram: přivítání, písně, modlitby, učení biblického verše, biblická lekce, 
písně, kviz… Všichni včetně dospělých, poslouchají s velkým zaujetím, 
ale něco se děje! 

Z okna jednoho domu nás někdo pozoruje a fotografuje. Nějaký muž 
s tetováním na rukou nás pozoruje a celkem nápadně chodí tam a zpět. 
Najednou přichází nějaká mladá žena a představuje se jako kulturní refe-
rentka na místní radnici a slovně na nás útočí, že tady nesmíme být. Má 
prý stížnosti od rodičů, kteří si to nepřejí. Vysvětluji, argumentuji a říkám 
zkušenost z dopoledne, ale ona si pořád stojí za svým názorem. Přichází 
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dva městští strážníci a všichni se musíme legitimovat, včetně té paní 
z radnice. Stále diskutuji s tou ženou. Velmi hlasitě se nás zastává man-
želský pár i babička: „Oni tady nic zlého nedělají…nechte je…“ Jsme ob-
viňováni, ale zároveň obhajováni. Strážníci jsou trochu na rozpacích, ale 
pak se mírně kloní k názorům paní referentky. Odcházíme s tím, že nám 
paní referentka, která se současně netají tím, že je ateistou ještě určitě za-
volá, zda něco neporušujeme a můžeme mít i další dny svůj program. To 
odpoledne, jsme z toho byli všichni rozrušeni! 

Kulturní referentka už do pátku nezavolala ani nepřišla. Příští dny se 
na našem programu objevily ještě dvě nové maminky se svými dětmi. 
Stále také přicházeli manželé Kopečtí a babička. Starším dětem to rodiče 
zakázali a to nám bylo moc líto, ale nikdo nám už v ničem nebránil. Pán 
Bůh nás chránil a převedl zkouškou, za kterou jsme ho pak všichni chváli-
li! Ta událost nás všechny náramně sblížila. V pátek jsme se rozloučili 
s tím, že budeme chtít v nedaleké sokolovně anebo škole uspořádat vá-
noční program pro všechny občany zdejšího sídliště a okolí. Naši známí z 
klubu nám přislíbili pomoc při propagaci takové akce. Náš Bůh projevil 
svou moc! Věřím, že se mezi lidmi na tom místě ještě dál projeví, jako 
živý Bůh. 

Prosím vás, zahrňte do svých modliteb děti a jejich rodiče v Radvani-
cích! Modlete se i za možnost mít vánoční program pro místní děti, rodiče 
i seniory. 

Petr Unucka – misijní pracovník s dětmi 
 
Co všechno se stalo na Lhot ě  

 
Velká Lhota na Valašsku, to je pro mě doslova srdeční záležitost. 

Z pohledu mé současné rodiny jde o místo vskutku zásadní. Tady to 
vlastně všechno začalo. Na schodech před lhoteckou modlitebnou jsme 
kdysi (před 13 lety) s Honzou začali náš vztah. Jak se říká – začali jsme 
spolu chodit…. A jak to dopadlo? 

Na Lhotu se vracíme vždycky rádi. Pravda, změnilo se pár okolností. 
Honza už většinu času nemá na klíně kytaru, ale minimálně jedno z na-
šich tří dětí. Přibylo nám zavazadel a starostí, ubylo hodin nerušeného 
spánku a romantických procházek ve dvou. Je to někdy náročné, ale… 
za tyto životní okolnosti musíme jen děkovat. Manželství a děti jsou 
vzácné a ne samozřejmé dary. A my jsme je od Boha dostali! A nejsme 
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sami… 
V našem sboru je rodin s malými dětmi vážně plno. To v neděli určitě 

vidíte (i slyšíte:-). Jsme spolu rádi a naše děti jsou už pořádná parta. Spo-
lečně strávený čas nás všechny obohacuje. Proto pravidelně jezdíme 
na víkendové pobyty. Ten poslední se konal na Lhotě letos v říjnu. A 
myslím, že byl vážně vydařený. Děkovat můžeme za: 

� nádherné počasí, které nám všem umožnilo být venku, užít 
si všech atrakcí v okolí modlitebny (kolotoč, houpačky, 
klouzačka, pískoviště, hřiště), udělat táborák, jít na hřiby, no 
prostě vychutnat si krásu podzimní přírody; 
� Mrázkovy, kteří tentokrát pobyt zorganizovali (a Helčinu 
ochotu nakonec zůstat o víkendu bez Jakuba s nemocnými dětmi 
doma); 
� Lenku Drechslerovou, která nám pomohla v kuchyni a 
s dětmi (mj. připravila nedělní besídku) – přítomnost takového 
pomocníka se velmi osvědčila; 
� Bechné, kteří udělali nákup; 
� přiměřený počet účastníků (s přibývajícím počtem dětí nám 
začíná být Lhota těsná; do poslední chvíle se nikdy neví, kolik nás 
pojede a jestli se tam vejdeme, samozřejmě hrozí i ta opačná 
varianta; tentokrát jsme jeli ve složení: Juchelkovi, Šimpachovi, 
Čajkovští, Kuhnovi, Bechni, Maňáskovi P+D, Prudilovi, Jakub 
Mrázek a Lenka Drechslerová, děti už jsou v přesile – bylo jich 
17, dospěláků 16); 
� sobotní večerní program manželů Bohunky a Pepy 
Horských z Brna (každý bod tématu „Krajinou manželských 
mýtů“ uvedli krátkou scénkou, takže program byl nejen 
inspirativní ale i vtipný – a to jsme v pozdní noční hodině fakt 
ocenili) – tento nový prvek pobytu se také osvědčil; 
� příležitost k vzájemnému sdílení a prohlubovaní našich 
vztahů (když děti usnou a je konečně trochu klidu, probíhají naše 
spontánní noční diskuze – a nejde vždycky jen o nezávazný 
„pokec“; hodně si cením toho, že jsme schopni upřímně mluvit i 
oproblémech, které řešíme, o vlastních zkušenostech, zážitcích, 
názorech apod.) 

A ještě jednu dobrou zprávu vezeme ze Lhoty. V naší církvi začíná 
fungovat odbor pro manželství a rodinu. Právě manželé Horští (především 
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Josef) činnost tohoto odboru rozjíždějí. Jejich vizí je, aby v každém sboru 
CB byl manželský pár, který by se věnoval práci s manžely a rodinami. 
Vždyť v manželství a rodině žije většina z nás nejdelší úsek svého života. 
Ani křesťanské manželství a rodina nefungují vždycky jen tak bez náma-
hy, nejsou imunní vůči problémům a pokušením. Obojí vyžaduje naši pé-
či. Svědectví manželů Horských je důkazem toho, že Pán Bůh i v této vě-
ci může dělat zázraky. Před lety měli za sebou několik rozvodových stání 
a teď spolu stojí ve službě rodinám. Můžete se za tuto službu i za všechny 
naše rodiny modlit. Ať jako křesťanští manželé a rodiče obstojíme! 
 

Alice Prudilová 
 
Klub senior ů v Malenovicích 

 
Již tradičně vyjíždíme se seniory na krátký podzimní pobyt do KAMu 

v Malenovicích. Krásný, barvami hýřivý podzim jakoby podtrhoval, že 
my senioři jsme v podzimu života. Uprostřed nádhené přírody jsme si ví-
ce než kdy jindy uvědomovali, že všichni jsme součástí toho nádherného 
díla stvoření, skrze které k nám Bůh hovoří. A to je více než jakákoli lid-
ská řeč. Máme za to, že Bůh zde mluvil do života seniorů a mnozí z nich 
jsou velmi blízko Božího království. Byli jsme rádi, že evangelizační slo-
vo, promluvy, jak br. kazatele Drahokoupila, tak i br. Orawského probíha-
ly zcela spontánně a přirozeně. Bylo nás 26 seniorů. V našem středu bylo 
6 nově přišlých seniorů, kteří poprvé okoušeli evangelizační prostředí. 

Br. Orawski nám domluvil velice zajímavou exkurzi na přehradě Šan-
ce, kterou jsme mohli uskutečnit ve čtvrtek dopoledne. Senioři tak byli 
seznámeni nejen s důležitostí funkce přehrady, ale mohli okusit nevšední 
zážitek dostat se do samotné strojovny přehrady uprostřed vodního jezera, 
kam se většinou lidé nepodívají. 

Také filmové odpoledne, které bylo ochutnávkou k večernímu zamyš-
lení nejen o víře, Boží lásce a odpuštění – bylo velice zdařilé.  

Večer jsme zhlédli také Exit 316 – „Odpuštění".  
Dále filmový záznam české televize „p řed půlnocí“  v rozhovoru o ví-

ře s br. Orawskim.  
Závěr večera vyvrcholil společnou modlitbou Páně. Společně jsme 

zpívali i písně „Pán Bůh je láska“, „Nechť nám srdce plní radost“ a ještě 
jiné. 
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Po dva večery jsme se mohli sdílet o jistotu naší víry v zamyšlení nad 
Božím Slovem s br. Drahokoupilem a br. Orawskim.  

V pátek dopoledne jsme mohli prožít pobožnost radosti a vděků 
z Božího stvoření. Zamýšleli jsme se nad tím nepatrným stvořením – vče-
lou, která svojí pílí a přesností i nám lidem je velkým poučením do života. 
Každý pak dostal pro vzpomínku na společně prožité chvíle svíčku z vče-
lího vosku – symbol světla a píle, dále malou lodičku (ze skořápky vlaš-
ského oříšku) s maličkou svíčkou, také z včelího vosku. 

Myslím, že atmosféra spokojenosti a radosti z tohoto setkání se nedá 
přenést. Ta se může pouze prožít.  

Než jsme odjížděli na tento pobyt, tázala se jedna seniorka v klubu: „a 
máte to tam nahoře domluveno?“ (ukazovala prstem k nebi a myslela na 
počasí)  Předpověď nebyla vůbec slibná. Ale my se modlili o „příhodný 
čas“, který nejlépe zná Bůh.  

Celý pobyt byl umocněn opravdu „příhodným časem“. Bylo jasno, do-
konce i svítilo sluníčko. Kochali jsme se překrásným pohledem na krásu 
beskydských hor a to nejen ve dne, ale i v noci, kdy na obloze zářily 
hvězdy tak silně, že to mnozí z nás ve městě neznají.  

K velice pohodovým chvílím také přispěl br. Targosz, který velice 
ochotně přepravoval těžko chodící seniorky na menší výlety do okolí. 

Rozcházeli jsme se s přáním „Dá-li náš dobrý Bůh“, chtěli bychom se 
sejít opět příští rok v tomto „ráji“. 
 

Za klub seniorů Elim manželé Kutých 
 
Poděkování za spolupráci 

 
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali všem obětavým sestrám, 

které se podílejí na této společné službě o seniory. Je to dost náročné pro 
mnohé z vás. Zajišťování služby v kavárně vyžaduje obětavost nejen ty 
2 hodiny, pokud je otevřená kavárna pro tyto seniory, ale je to obětavá 
práce předem… upečení doma všelijakých dobrot nebo obložených chle-
bíčků.  

Je to služba nejen těmto lidem „z venku“, ale je to forma daru sboru. 
(Je to přínosem do naší společné sborové kasičky). Vždyť i za tímto úče-
lem byla kavárna stavěna, aby se stala takovou „bránou“ do sboru lidem 
z města. V případě klubu seniorů, se zcela naplňuje tento účel – prostor 
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ke službě. A senioři, kteří se schází v naší kavárně, to velice oceňují. 
Kéž Bůh Vám bohatě žehná a dává také okoušet tu radost ze služby 

na díle Božím.  
Vnímáme to jako úžasnou práci na misijním poli. 
Díky za spolupráci! 

 
Jarmila a Jaromír Kutých 

 
ROZHOVOR s vedoucím mládeže P řemkem Šed ěnkou 

 
Během června jsi nás všechny informoval o změně, která se chystá 

ve vedení mládeže, o tom, že pozici vedoucího převezmeš po Jakubovi 
Mrázkovi. Dochází také ke změně v odměňování vedoucího a my bratři a 
sestry jsme se zavázali, že tě budeme ve tvé práci jako sbor podporovat. 
Školní rok běží už druhý měsíc, práce s mládeží začíná další ročník a tak 
dovol, abych ti položila pár otázek. 
 
Jaké jsou Tvé první dojmy z Tvé nové práce mezi věřící a nevěřící mlá-
deží a jaká jsou očekávání? 
Mé první dojmy jsou velmi pozitivní. Jsem Pánu Bohu opravdu vděčný a 
mám radost z toho, jak úžasně načasoval a zrežíroval ten přechod do nové 
role vedoucího naší mládeže a pracovníka s nevěřící mládeží s ohledem 
na mnoho nejrůznějších okolností. Vnímám to tak, že ta změna přišla 
v ten pravý – Boží – čas, a to nejen pro mě samotného, ale také pro býva-
lého vedoucího mládeže Kubu Mrázka, který se s příchodem druhého pří-
růstku do rodiny potřeboval ještě více věnovat péči o vlastní rodinu. Na-
víc změna přišla v ten pravý čas také pro samotnou mládež, která prošla 
docela razantní změnou. Brzy mi došlo, že pokud bych byl v roli „klasic-
kého“ neplaceného vedoucího mládeže, jen stěží bych se mohl mládeži a 
věcem kolem ní věnovat tak, jak mohu nyní díky Boží prozřetelnosti a 
ochotnému a štědrému srdci bratří a sester z našeho sboru. Od toho se od-
víjí tedy i má očekávání, že Pán Bůh bude působit v srdcích mladých lidí 
a že s Jeho pomocí tato služba ponese své ovoce, jako tomu bylo už přes 
prázdniny. 
 
Co je tedy nového po prázdninách v mládeži? 
Tak tou asi nejmarkantnější změnou je to, že po prázdninách se v mládeži 
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postupně objevilo hned 8 nových mladých lidí, kteří už buď přímo přijali 
do svého života Krista a nebo během prázdnin udělali významný krok 
na cestě za Bohem!! Většina z nich se do mládeže dostala skrze letní 
Fishnet-YoungLife kemp, některé Pán Bůh mezi nás přivedl velmi zají-
mavým způsobem skrze jiné sestry či bratry, a také jsme mezi sebou při-
vítali „pasováním do stavu mládežníka“ ty, kteří k nám přešli z dorostu. 
Takže když se teď mládež sejde v plném počtu, pak je dvojnásobně větší, 
než byla před prázdninami. To samozřejmě mělo přímý dopad na celko-
vou strukturu a dynamiku našich pátečních setkání, která bylo třeba při-
způsobit zejména tématicky tak, aby byla přínosná pro nové členy a záro-
veň měla pořád co nabídnout i těm, kteří již do mládeže chodí nějaký ten 
pátek. Prozatím to vypadá, že s Boží pomocí se to (alespoň částečně) daří. 
 
S jakými problémy se nyní potýkáš a co je třeba v nejbližší době řešit? 
Tak samozřejmě, že podobně jako všude jinde, kde Pán Bůh dělá Svou 
práci a působí v lidských srdcích, vnímám i v této práci s mládeží silný 
duchovní boj, který nevedeme proti lidem, nýbrž proti našemu duchov-
nímu nepříteli, který bude dělat vše pro to, aby Boží dílo překazil, narušil 
či jinak negativně ovlivnil. Asi nejvíce tuto duchovní bitvu vnímám v ob-
lasti vztahů mnohých nových mládežníků s jejich rodiči, kteří jim často 
nedovolují, aby přišli do mládeže, natož pak do nedělního shromáždění. 
A pokud jim to povolí, pak s jejich setkáváním se s dalšími křesťany mi-
nimálně stejně přímo či nepřímo nesouhlasí, což samozřejmě není pro 
zmíněné nové „křesťánky“ ideálním zdrojem povzbuzení na jejich cestě 
k duchovnímu růstu. S tím také v podstatě úzce souvisí i druhý problém, 
který se aktuálně snažíme řešit ve spolupráci s YoungLifem, a tím je za-
jištění duchovní péče (pastorace) pro všechny mládežníky, obzvláště pak 
pro děvčata, kterých je více a mají často specifičtější potřeby. 
 
Jak jsi prožil období příprav během prázdnin a za co můžeš být už v této 
chvíli vděčný? 
Jak jsem již uvedl dříve, že to, za co jsem určitě Pánu Bohu vděčný nej-
víc, je možnost pracovat s mladými lidmi a věnovat se jim nad rámec 
možností, které jsem měl kdy předtím. Učím se naslouchat jejich rados-
tem i bolestem a zápasům a uvědomovat si, že investice do životů mla-
dých lidí je velmi důležitá, má hluboký význam a smysl a že s Boží po-
mocí ponese své ovoce. A co se týče příprav na novou roli vedoucího 
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mládeže, tak asi tím největším přínosem pro mě osobně byla role hlavní-
ho mluvčího na letním Fishnet-YoungLife kempu, kde jsem měl každý 
večer možnost mluvit o tom, jak jsem se dostal k Bohu a současně sdílet 
evangelium před početným davem mladých lidí, což mi teď, věřím, hodně 
pomůže při tvoření programů na mládež. 
 
Co ti nejvíc leží na srdci a co se chystáš proti dřívějším zvyklostem změ-
nit? 
Nemyslím si, že bych chtěl oproti dřívějším zvyklostem něco radikálně 
měnit. Chtěl bych dále navázat na to, co se doposud osvědčilo jako dobré 
a důležité a co fungovalo. Na tomto místě bych chtěl vyzvednout práci, 
kterou v tomto směru udělal za těch dlouhých 7 let své služby v roli ve-
doucího mládeže Jakub Mrázek. Z mého pohledu Jakub v rámci těch 
možností, které měl, postavil mládež na dobrých a správných základech, 
na kterých je nyní o to jednodušší dále stavět a bezpochyby tak má svůj 
významný podíl na ovoci, které tato služba nyní nese. Jakékoli rozdíly 
v struktuře či vedení mládeže tudíž vnímám spíš v rovině rozdílného ob-
darování, osobního stylu a také časových i kontaktních možností, které já 
nyní budu mít rozhodně větší. Mám-li tedy na základě toho říct, co mi le-
ží nejvíc na srdci, tak vzhledem k mým možnostem a obdarováním, to je 
určitě již dříve zmíněné zajištění osobní duchovní péče (pastorace) pro 
všechny mládežníky, dále kvalitní biblické vyučování a v neposlední řadě 
důraz na jednotu uvnitř mládeže a současně budování misijního aspektu 
mládeže. 
 
Jak ty sám o své nové práci přemýšlíš a modlíš se a také prozraď, jestli 
je nějaký verš, který k tobě zvlášť osobně promlouvá, který ti pomáhá a 
dodává sílu a energii. 
Jak jsem uvedl na samotném začátku, vnímám, že tato práce je výsledkem 
úžasného plánu, jehož hlavním režisérem je Bůh a já bych s vděčností 
v srdci nechtěl tento aspekt ztratit ze zřetele. Mojí modlitbou pak je, aby 
mě Pán Bůh proměňoval stále více do podoby Svého Syna a já se jím ne-
chal vést tak, aby si mě mohl použít k dobrému v životech oněch mladých 
lidí, které mi dočasně svěřil do péče. Co se týče oblíbeného verše, nemám 
nějaký spojený osobně s mou novou rolí. Ale když jsem na konci prázd-
nin začal zjišťovat, jak se mládež početně rozrostla, tak mě brzy napadl 
verš Ef 3,20, kde se píše, že Bůh je ten, „…který působením své moci 
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mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dove-
deme představit“. Musím se totiž přiznat, že sám jsem si takovýto početní 
nárůst opravdu nedovedl představit, o to víc to ale byla právě ukázka Bo-
žích schopností a Jeho moci. Věřím, že pro nás všechny to může být nejen 
obrovským důvodem k radosti, ale také velkým povzbuzením plynoucím 
z toho, že můžeme být svědky toho, jak Bůh mocně působí právě i mezi 
námi! 
 

Děkuji za pěkný rozhovor, díky kterému jsme mohli nahlédnout mezi 
mládežníky, dovědět se o práci, která se mezi nimi rozrůstá a také vidět 
novou činnost z tvého úhlu pohledu.  

Přeji za sebe i za celý sbor, aby ti Pán Bůh požehnal v práci, kterou dě-
láš a ze které máme všichni radost a aby ti žehnal i v osobním životě. 
 

s Přemkem Šeděnkou si povídala Alena Blažejová 
 
Sborový den v Ostrav ě 9. listopadu 

 
„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“  

Ep. Galatským 6,2 
 
Slovo z Písma z Epištoly Galatským bylo hlavním tématem kázání a 

to slovo nás provázelo celou sborovou nedělí 9. listopadu v Ostravě. 
Ve sborovém dnu se scházíme jako sborová rodina spolu se stanicemi 
v Bohumíně, Frenštátu, Loučkách a Ostravě-Porubě. K rodině patří 
samozřejmě i děti, které hned v úvodu shromáždění ve „slovíčku pro 
děti“ přivítala svým příběhem koala a klokan. V dopolední bohoslužbě, 
ve které výkladem Božího slova z již výše uvedené epištoly posloužil 
náš bratr kazatel, byla vysluhována Památka svaté večeře Páně. 

Polední přestávku jsme využili k rozhovorům s bratry a sestrami ze 
stanic, se kterými se nemáme možnost vidět každou neděli, a to u vý-
borného oběda, který pro všechny připravil Ondra Kun se svými spolu-
pracovníky, které si k této akci vybral. V povídání jsme měli možnost 
ještě chvíli pokračovat v suterénu u buchet, zákusků, kávy a čaje.  

Odpolední část již nebyla v tak slavnostním duchu jako dopoledne, 
shromáždění bylo věnováno svědectvím a osobním zkušenostem bratří 
a sester ze stanice Poruba. Všichni jsme se zájmem naslouchali svědec-



Stránka    22 

tví sestry Petry Poláchové a dvou mladých bratrů. Během obou shro-
máždění nás zpěvem provázela hudební doprovodná skupina a také pě-
vecký sbor. 

Neděle se nám vydařila po všech stránkách, máme našeho Pána za 
co chválit a máme také za co děkovat! Přestože jsme absolvovali dvě 
společná shromáždění, zakončili jsme (ti, kdo nespěchali domů) jako 
obvykle – v Libressu, kde pořád bylo ještě nějaké pohoštění a pořád 
jsme si měli o čem povídat. 

Alena Blažejová 
 

Svědectví v ězně Karla Žigy z V ěznice He řmanice 

 
Buď Pán a Spasitel Ježíš Kristus pochválen za to, že on je ta jediná a 

pravá, ničím nenahraditelná záplata, kterou můžeme změnit náš starý a 
hříchem sepraný život. Ten život, kterým jsme, bratři, ubližovali nejen 
nám, ale i našim blízkým a lidem v našem okolí. A tímto životem jsme 
hřešili proti našemu Stvořiteli. Ale Bůh nechce, abychom si tak ubližovali 
a vzdalovali se od něho. Z lásky k nám dal svého syna za nás, aby na kříži 
zaplatil tu nejvyšší cenu, kterou my jsme nebyli schopni zaplatit. Ta cena 
je život, bratři. Zamysleme se dnes nad sebou. Nad tím, co jsme našim 
hříšným způsobem žití, kterým jsme žili, každý z nás přinesli? Tak já vám 
to povím. Je to jen trápení, bolest a žal. Tenhle způsob života nás přivedl 
na cestu, o které Pán Ježíš říká: Je to ta široká cesta do záhuby, po které 
kráčíme. Není rozdíl mezi lidmi. Nezáleží na lidské rase, ani na výši po-
stavení v zaměstnání. Pán Ježíš říká:  Všichni zhřešili, není člověka bez 
viny. Ale teď se vás, bratři, Pán ptá, každého z nás: Co hodláš se svým 
životem dělat, když jsi poznal tu špatnou cestu, po které jsi kráčel? Pán 
říká: Máš svobodnou vůli. A je jen na tobě, jak se rozhodneš. Jestli při-
jmeš jeho nabídku, kterou dává každému z nás. A to je odpuštění. Pán ří-
ká: Věř mi, a já ti dám odpočinutí. Od bolesti, žalu a trápení, které jsme si 
zavinili svým hříšným způsobem života. Já jsem se dnes, bratři, rozhodl a 
přiznal jsem Pánu Ježíši všechny svoje hříchy. A on byl tak milostivý a 
spravedlivý, že mi vše odpustil. A já jsem jeho odpuštění přijal a tak se, 
bratři, vydal na tu úzkou cestu, která bývá v našem životě občas velmi tr-
nitá, ale dává život. A tento život je v Pánu Ježíši, bratři. Je to život, brat-
ři, kterým jsem se vydal, a kterým kráčím i přes to trní. Jsem moc vděčný 
Pánu Bohu, že mi tu nabídku dal. A že mi dává sílu a radost. Ne takovou 
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radost, kterou dává svět. Já si myslel o té radosti ze světa, že je ta pravá. 
Ale přinesla mi jen bol a žal. Tato radost od Pána, bratři, je nesobecká a 
plná lásky, kterou vám nabízí nebeský Otec v Kristu Ježíši. A proto záleží 
jen na vás, jak se rozhodnete. 
 
V Heřmanicích 20. 8. 2008 
 
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 Marii Gonovou, Hildu Pantokovou, Martu 

Raczko, Zdenku Sivákovou, Ludmilu Smrekovou, Martu Strako-
vou Bohumíru Markovou, Pavlu Kleinovou a bratry Jana Bartoně, 
Zdeňka Chromčáka, Jana Konečného, Františka Maňáska a Vác-
lava Šeděnku 

� 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 
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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) 
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