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Pravidelná shromážd ění: 
Ostrava 

každá neděle   v 9,30 hodin 
každá středa   v 18,30 hodin 
 
Frýdek-Místek 

fara ČCE 
každá neděle   v 10,45 hodin 
každá úterý   v 18,00 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 4. neděle  v 8,15 hodin 
 
Loučky 

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 

kulturní dům Poklad 
každá neděle   v 16,00 hodin  
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Vděčnost a povzbuzení 

„M ějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým 
skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění …“ (Žd 10, 24 – 25) 
 

Milé sestry, brat ři a mládeži, 

je dobré plánovat a vytvářet vize sborové práce a služby, ale je také 
dobré se ohlédnout někdy zpět. Může to sloužit k našemu povzbuzení 
anebo napomenutí. A tak jsem otevřel sborovou výroční zprávu za minulý 
rok na stranách 6 až 7. Některá z mých přání se naplňují. K mé veliké ra-
dosti se sestry Alena Blažejová, Věra Kočnarová a Pavla Kunová ujaly 
vydávání nového sborového listu. Daly mu příhodný název „VÍŠ TO?“ 

 
Ve svobodných poměrech naší demokratické společnosti se otevřely 

dveře možností také pro křesťany. Díky Bohu, že se mohlo rozvinout 
mnoho aktivit a služeb duchovního i sociálních charakteru. Vznikla 
spousta organizací pro děti a mládež, pro biblické vzdělávání, pro misii 
a pro diakonii. Konají se letní kempy, tábory a různá soustředění. I náš 
sbor dostává nejrůznější pozvání a kromě vývěsky a nedělních sborových 
oznámení teď dostáváme do rukou sborové periodikum, které nás bude 
informovat. Bude to i vhodná spojnice mezi děním v sídle sboru a na ka-
zatelských stanicích. 

 
Bible nám připomíná, že máme mít zájem jeden o druhého. Je parado-

xem dnešní doby mnoha možností, že pro vlastní práci a službu na jednot-
livých místech tento zájem ztrácíme. Není to vždy zlá vůle, ale často 
vlastní vytíženost a únava. A přesto máme mít zájem o to, čím žijí bratři 
a sestry, mládež a děti na jiných místech našeho sboru, těšit se z toho, 
v čem jim Pán žehná a naopak, přispěchat s modlitbami a praktickou po-
mocí tam, kde je třeba. Jsme Boží rodina.  

 
Někdy však pociťujeme sklon k tomu, být duchovně líní. Chceme se 

vyhnout namáhavým životním cestám a naší hlavní starostí je zajistit si 
pokojný úkryt před světem. Nadepsané verše z desáté kapitoly Židům nás 
nabádají, abychom se navzájem povzbuzovali a žili ve společném obecen-
ství. Obojí si žádá iniciativu – učinit první krok k tomu, aby na nás byl 
zjevný Pán Ježíš Kristus, a nikoli naše vlastní zájmy. Odměřený, odtažitý 
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a izolovaný život je naprostým protikladem duchovnosti, jak ji učil Ježíš 
Kristus. Když se dostaví životní zkoušky, hledáme Boha jako prostředek 
k získání pokoje a radosti. V Pánu Ježíši hledáme často pouze potěšení 
a nehledáme Jeho tvář. 

 
Nemáme opouštět společná shromáždění a máme se napomínat, aby-

chom nesešli z Boží cesty, protože příchod Pána Ježíše je blízko. A tak 
druhým nebezpečím vedle duchovní lenosti je přemíra činorodosti. Pak 
kolem sebe přestáváme vidět své bližní a myslíme, že si stačíme sami. To 
je ale také chyba. 

 
Pán Ježíš měl a má zájem o každého z nás. „M ějme tedy i my zájem je-

den o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům.“  (Žd 10, 24) 
Modleme se za to, aby nám k tomu byl pomocí i náš nový časopis „VÍŠ 
TO?“  
 

Váš bratr Jan Drahokoupil 
 
Zprávy ze staršovstva 
Ze dne 30. kv ětna 2005 

 
� modlitební chvíli uvedl bratr kazatel textem z 2K 5,4–11 

s důrazem, že nám má nade vše záležet na tom, abychom se líbili 
Pánu Bohu 

� v neděli 5. 6. se budou v Porubské stanici konat volby místního 
staršovstva, které nahradí dosavadní tým vedení stanice 

� v neděli 19. 6. budeme slavit výročí 80 let od začátku práce Církve 
bratrské ve Frýdku – Místku  

� ostravské staršovstvo se sejde ke svému pravidelnému jednání 
v pondělí 20. 6. v 16,00 hodin 

� v neděli 26. 6. budeme slavit Svatou večeři Páně 

� staršovstvo po rozhovorech a období přípravného členství rozhod-
lo o křtu bratra Dušana Kaleji a přijetí za plnoprávného člena sbo-
ru. Křest a slavnostní slib se uskuteční 26. 6. 2005 
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� na neděli 26. 6. vyhlašuje staršovstvo mimořádnou sbírku na po-
krytí splátek Waderově nadaci 

� staršovstvo frýdecké stanice požádalo na základě hlasování členů 
stanice Radu CB o osamostatnění a ustavení nového sboru. Rada 
CB rozhodla o zřízení sboru Církve bratrské ve Frýdku – Místku 
od 1. 7. 2005, slavnostní ustavení sboru proběhne během září za 
účasti předsedy RCB 

� společné setkání celosborového staršovstva a staršovstva frýdecké 
stanice se uskuteční v neděli 26. 6. u Maulerových v Sedlišti 

� v Praze se 15. -16. 10. bude konat pro všechny generace „Přihoří-
vá“ na téma „Víra a církev ve 21. století“, hlavním hostem bude 
Philip Yancey, autor mnoha výborných křesťanských knih 

� staršovstvo přivítalo ochotu sester Aleny Blažejové, Věry Kočna-
rové a Pavly Kunové k vydáváni sborového informačního časopi-
su a projednalo potřebné záležitosti se sestrou Pavlou Kunovou 

� byl sestaven plán služeb na červen 

� bratři z kazatelských stanic informovali o jejich práci a plánech 
pro prázdninové období 

 
Jan Prudil 

 
Konference CB 

 
Ve dnech 26. až 28. 5. proběhla v Bratislavě Celocírkevní konference 

kazatelů a delegátů CB.  
Konference Církve bratrské ČR schválila návrhy na ordinací za kazate-

le CB bratry Petra Dvořáčka, Roberta Harta, Daniela Hejzlara, Pavla 
Hoška a Pavla Lukáše.  

Konference taktéž zvolila na volební období 2005-2009 novou Radu 
Církve bratrské v tomto složení: 

 
Předseda Rady CB:  kaz. Pavel Černý 

Tajemník Rady CB:  br.Karel Fojtík 
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Členové Rady CB:  kaz. Samuel Jindra 

    kaz. Miloslav Kloubek 

    kaz. David Novák 

    kaz. Stanislav Stebel 

    kaz. Petr Šimmer 

    br. Pavel Paulus 

 zástupce Těšínska  br. Josef Sliž  

 
Post řehy z letošní konference CB  

 
Konference jsem se zúčastnil jako jeden z delegátů vyslaných naším 

sborem. Přiznám se, že jsem se moc netěšil, představa třídenního marató-
nu jednání, který mimo jiné zahrnoval rozsáhlou diskusi nad novým Řá-
dem a volbu nové Rady, mě nenaplňovala velkým očekáváním. Nakonec 
i mimořádně horké počasí způsobilo, že konference byla opravdu náročná 
a docela únavná, ale na druhou stranu plná podnětů a inspirace. To mě 
velmi potěšilo. Rozdělím se s vámi o tři věci, které mě zaujaly a osobně 
oslovily. 
 

1) Kluby pro děti – Awana  
Jedná se o kluby pro mladší školní děti působící v rámci sborů (celkem 

11 sborů v ČR, 5 v SR – nejen v CB).  
Hlavními rysy těchto klubů je práce s Božím slovem - děti se učí mj. 

nazpaměť Biblické verše a směřování dětí do sborů. Dalším kladem je to, 
že děti ve věku 6-9 let jsou přirození misionáři – tam, kde se jim líbí, rádi 
zvou své kamarády. Nejdůležitější ve službě dětem je vyjádření opravdo-
vého zájmu o ně, jako je nabídka přátelství, naslouchání a praktická po-
moc. Uvedu příklad: sbor AC (Apoštolské církve) v Soli na Slovensku – 
Awana klub, kterého se účastní romské děti – se učí zpaměti Boží Slovo 
a tím se také učí učit se. Vedoucí se dětem věnují a všestranně se jim sna-
ží pomáhat, některé děti se v průběhu roku ve škole zlepšily o 1-2 stupně. 

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od  Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 
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2) Zakládání nových stanic / sborů 
CB má nyní v ČR celkem 59 sborů, z nichž 30 (tedy 1/2) bylo založe-

no po roce 1989. Zčásti se jednalo o velké samostatné stanice, zčásti 
o zcela nově vzniklé sbory. Z obecné charakteristiky vyplývá, že sbory, 
které zakládají stanice a věnují se rozvíjení křesťanské práce na nových 
místech, početně rostou. 

Velkým povzbuzením pro mne je misijní sbor Vlašim a rozhovor 
s Janem Luklem a Tomem Beckerem. Sbor byl založen v roce 2004 a já-
dro tvoří 10 místních aktivních lidí a 2 mladé misionářské rodiny. Nedělní 
shromáždění navštěvuje asi 30 lidí, kteří se scházejí v budově průmyslové 
školy. Misijní práce je postavená na osobním přátelství a nadšení pořádat 
také jednorázové akce. Od září plánují pravidelné kurzy Alfa a výuku an-
gličtiny. 

Financování je zčásti zajištěno z nadačního fondu nových sborů, kdy 
zájemcům pravidelně zasílají zprávy. 

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce 
i Syna i Ducha svatého. Matouš 28,19 

 
3) Modlitba 
Ve zprávě předsedy Rady CB byl konstatován určitý obecný rys – 

špatná teologie modlitby, takzvaný postmoderní / existencionální přístup 
– modlím se, když se mi chce a ne biblický přístup – modlitba je úkol / 
povinnost křesťana, což je někdy i těžká práce. 
Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do 

pokušení." Lukáš 22,46 
 

 Pavel Trojáček 
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 
  v 14,00 Biblický kurz pro seniory 
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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 
 
Frýdek-Místek 

pátek   v 16,00 Dorost klub Lavina, Středisko volného času 
  v 18,30 Mládež klub Kairos, Středisko volného času 
dle domluvy skupinky pro mladé muže, maminky, misijní pro dorostence 
 
Bohumín 

neděle   v 15,00 klub Jonáš, děti 8 - 14 let fara SCEAV 
úterý   v 16,00 klub Tornádo, mládež 14 – 17 let, u Maňásků 
čtvrtek  v 15,00 klub Kamzík, dorost pro věřící děti, fara SCEAV 
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.  
 
Jiné informace našeho sboru: 

Ostrava :  

Dorost Archa 

Na letošní prázdniny, jako i v předešlých létech, je pro dorostence při-
praven tábor, kde si budou moct odpočinout od školních povinností a zá-
roveň prohloubit své přátelství nebo navázat nové. 

 
Taktéž je pro ně připraven bohatý program. Tábor se uskuteční 

v termínu 2. – 16. 7. 2005 v Partutovicích nedaleko Hranic na Moravě.  
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Hlavním vedoucím je br. Jiří Fojtík a cena je 1600,- Kč pro členy DU, 

1800,- Kč pro nečleny DU. V této ceně je zahrnuta strava 5x denně, ces-
tovné a úrazové pojištění.  
 

Kavárna Libresso 

Blíží se nám konec školního roku, a tím i provoz v naši Kavárně. Ráda 
bych poděkovala všem dospělým i chlapcům, kteří se ochotně podíleli při 
nedělním, ale i středečním provozu kavárny za jejich službu. Také děkuji  

všem, kteří ochotně napekli různé dobroty. 
 
 Zároveň chci také vyzvat další  bratry a sestry, aby se nebáli  připojit 

po prázdninách do  služby – není to nic složitého.  
 
 Také bych chtěla poprosit,  jestli by se někdo mohl  přihlásit na úklid 

kavárny  (stačí 1 den v týdnu, nejlépe  po neděli). Moc by mi to  pomohlo. 
Jedná se asi o 2  hodiny. Děkuji vám i Pánu  Bohu. 

 
 Máme  rozličné dary podle milosti,  která byla dána každému  z nás: 

Kdo má dar služby, ať  slouží. Římanům12:6,7 
 

 Květa Klamková 
 

Maminec 

Maminec je název pro pravidelná setkání maminek a jejich malých dě-
tí. Koná se v ostravské modlitebně CB (výjimečně na jiném domluveném 
místě), vždy v úterý od 9,30 do 11,00 hodin. Protože hlídáni dětí není za-
jištěno, setkání probíhají velmi neformálně, kdy děti při nich využívají  

klubovnu vybavenou dětským nábytkem a hračkami.  
 
Programy zahrnují vzájemné sdílení zkušeností, nápadů, společné zpí-

vání, modlitbu, informace o zajímavých knížkách a akcích, někdy říkadla 
a zpívání s dětmi. Bratr kazatel Jan Drahokoupil připravuje na pokračo-
vání programy o biblických ženách.  
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Občas zveme na Maminec další hosty – např. zkušené ženy, které jsou 
ochotny nás obohatit svými zkušenostmi. Maminec je příležitostí 
k vzájemnému povzbuzení.  

 
Informace o setkáních:  
Alice Prudilová,  
tel: 596 952 825, ajka.p@volny.cz,  
SMS: 776 808 362 

 
Alice Prudilová 

 
Mládež Velryba 

I o letošních prázdninách se uskuteční pobyt mládeže, který proběhne 
13. –20. 8. 2005 s názvem „Kyčera 2005 – PRO TEBE“ na chatě 
v Beskydách. A jaká bude náplň pobytu? Co všechno Bůh připravil PRO 
TEBE. A také sport, výlety, hry, zábava, přátelství, pohoda, romantika, 
příroda, společní zážitky, písničky, diskuze, večerní programy,…vše PRO 
TEBE.  

 
Cena pobytu je 1300,- Kč. Pro všechny zájemce, kteří by chtěli více in-

formací o mládeži, jsou vytvořeny nové webové stránky 
www.cb.cz/ostrava/mladez, kde jsou všechny informace podrobněji zpra-
covány. Srdečně doporučuji.  
 

Jakub Mrázek 
 

Modlitební skupinka 

Je to modlitební skupinka sester neomezená věkem, kdy se může kte-
rákoliv sestra připojit. 
 

Anna Drahokoupilová 
  

Slovíčko pro d ěti 

Během školního roku se snažíme posloužit v nedělním shromáždění 
slovíčkem pro děti, než odejdou do nedělní besídky. Je to velmi pěkná 
služba, ale chybí nám další ochotní bratři a sestry pro tuto službu. Ráda 
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bych proto vyzvala ochotné bratry a sestry, kteří se chtějí připojit k této 
službě, aby se mi přihlásili.  
 

Helena Mrázková 
 

Frýdek – Místek  

V měsíci červnu nás čeká jedna větší akce, na kterou vás chceme co 
nejsrdečněji pozvat. Jedná se o Výroční sborový den, 80. let práce ve 
Frýdku – Místku. A to 19. 6. dopoledne od 10,45 v kostele ČCE, odpo-
ledne pak na hřišti Sikovec.  

 
Další aktualita, s kterou se s vámi chceme podělit je to, že 

od 1. 7. 2005 bude Frýdek vyčleněn z ostravského sboru jako 60. samo-
statný sbor Církve bratrské. Slavnostní vyhlášení, na které jste všichni sr-
dečně zváni proběhne po přesné dohodě s radou CB v září.  

 
O prázdninách naše děti čekají tyto akce: 2. 7. – 9. 7. English camp ve 

Frýdlantu, (klub Kairos) a 14. 8. – 25.8. tábor – „Cesta za pokladem“ 
v Libavé (klub Lavina). 
 

kazatel Jaroslav Preisler 
 

Bohumín  

O prázdninách pořádáme pro děti a mládež tyto aktivity: 
 

Děti od 8 do 14 let se mohou těšit na tábor, který proběhne od 2. 7. – 
9. 7. 2005 v Nových Heřmínovech u Bruntálu, zatím máme ještě několik 
volných míst a mládež od 13 do 17 let zažije „Dotyk tornáda“ od 
9. 7. 2005 – 16. 7. 2005 také v Nových Heřmínovech u Bruntálu. Taktéž 
ještě máme několik volných míst.  
 
Kontakt na nás:  
Pavel a Dáša Maňáskovi,  
tel:536 035 135,  
mobil: 602 772 999. 

Pavel Maňásek 
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Poruba  

V současné chvíli do našeho společenství patří asi 50 lidí, z toho je 
26 plnoprávných členů, 1 přípravná členka, děti a řada přátel, z nichž 
mnozí se aktivně účastní života společenství. 
 
Dále pořádáme tyto akce: 
- Prázdninové pobyty - každoročně čtyřdenní pobyt na horách s boha-

tým programem 
- Sportovní pobyty (lyžařské víkendy) ve Smilovicích 
- Akce pro děti a jejich rodiče (Dětský den, Dětská olympiáda) 
- Veřejné evangelizace (např. Podzimní zastavení u altánu na Hlavní 

třídě v Porubě) 
 

Na všechny akce se snažíme zvát také své přátele a známé, považuje-
me je za misijní příležitosti. Termín prázdninového pobytu stanice nebyl 
doposud přesně určen, dáme vědět co nejdříve. 

 
Stanice je od svého vzniku vedena týmem pěti bratří a sester, 5. června 

proběhla volba místního staršovstva. 
 

Pavel Trojáček 
  
V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky. Jestliže zkoušku složíme, bu-
deme navěky žít v Lásce.  
 

Michel Quoist 
 

Inzerce 

 
Centrum Slunečnice pořádá pobyt pro dospělé lidi s tělesným a více-

četným postižením a shání dobrovolné asistenty na letní pobyt v době od 
13. do 20.8.2005. Péče dobrovolného asistenta zahrnuje pomoc s mobili-
tou, při hygieně a jídle, při účasti na programech a při vzájemné komuni-
kaci lidí s postižením.Pobyt se uskuteční v obci Kout na Šumavě. Více 
informací na www.cb.cz/diakonie/sun.   
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Biblické poradenství pro pokročilé, 7. – 9.7. 2005 v SCEAV Český Tě-
šín. 

 
Úvod do biblického poradenství, 11. – 13.7. 2005 v ZŠ Nad parkem, 

Praha 5 Zbraslav.  
 
Biblické poradenství manželským párům v praxi, 27. – 30.7. 2005, Re-

krea centrum Boubín.  
 
Genea – sdružení pro rodinu pořádá seminář pro manželské páry 

„Manželská setkání“. Akce proběhne 10. – 17.7. 2005 v Domově mládeže 
Vysoké Mýto. 

 
Kurz základů práce s dětmi pro všechny, kteří pracují s dětmi a zajímá 

je, jak udělat hodinu zajímavou, co dělat, aby děti nezlobily, jak rozumět 
dětem různých věkových skupin. Termín 25.–29.7. 2005 v Praze – Hor-
ních Počernicích. Kurzovné: 750,- Kč (pro členy klubu 650,- Kč) + 250,- 
Kč na obědy. Nabízíme pomoc s ubytováním. 
 

Pozvání na horskou chatu Dům sv. Josefa na Gruni, která se nachází 
v obci Staré Hamry. Možnost ubytování v dvou, tří a čtyřlůžkových poko-
jích. Cena za osobu: stará budova 170,- Kč, děti 150,- Kč, nová budova 
210,- Kč, děti 180,- Kč. Lze zajistit plnou penzi.  

Kontakt tel./fax: 558437865 
e-majl: dsj@volny.cz,  
web: www.volny.cz/dsj  

 
 NaMax evangelizační festival Český Těšín. Smyslem festivalu je 

zprostředkování mladým nevěřícím lidem zkušenost s Boží láskou a oslo-
vit je poselstvím bible. Na této akci se podílí místní sbory CB, AC, 
SCEAV a Křesťanské sbory. 

Termín 12-18.9.2005 
 
Střípky 

o naše přímluvné modlitby potřebují sestry: Čížková Jana, Martín-
ková Terezka, Smreková Ludmila, Straková Marta, Švidrnochová 
Marie, Trojanská Bohumila a bratři:  Bartoň Jan, Bartoš Miro-
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slav, Chromčák Zdeněk, Orawski Michal, Straka Daniel, Šeděnka 
Václav 

 
o dále se modlíme za nemocné, opuštěné, zarmoucené, za nové pro-

buzení v našich sborech, za návrat těch, kteří z našeho společen-
ství odešli, nově příchozí do našeho sboru, za všechny nezaměst-
nané a potřebné 

 
o 3. 6. proběhla v sále modlitebny Bohoslužba mladých, Božím slo-

vem posloužil vikář Mgr. David Kubíček z Orlové - havířovské 
stanice Sboru CB  

 
o 4. 6. uzavřeli manželství bratr Ing. Petr Pacholek a sestra Karin 

Svačinková. Na společnou cestu životem jim přejeme hodně Bo-
žího požehnání, trpělivosti a lásky 

 
o 11. 6. vstoupili do manželství bratr Bohdan Cafourek a sestra Rad-

ka Kijonková. Blahopřejeme k vykročení na společnou cestu 
životem a přejeme jim hodně lásky a Božího požehnání. 

 
o 19. 6. proběhne ve Sboru CB v Opavě Dětský den, kde jsou všich-

ni srdečně zváni. 
 

o 3. – 5.6. Proběhl závod dorosteneckých hlídek „BIBLICKÁ 
STEZKA“, kde naše hlídka v složení Marta Bukáčková, David 
Klamka a Míša Asszonyi obsadila 5 místo  

 
Manželé Libuše a František MRÁZKOVI si 2. 6. připomněli, že před 
60 léty spolu vykročili na společnou cestu životem. K jejich diaman-
tové svatbě jim srdečně blahopřejeme 
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Naši oslavenci  

V červnu 
Pacholek Petr 
Trčka Marek 
Havránková Marie 
Fojtíková Jana 
Asszonyi Vojtěch 
Bukáček Miroslav 
Bartoň Ladislav 
Mrázek Jakub 
Golabová Andrea 
Havránek Jiří 
Čermák Karel 
Klamka Pavel 
Tkadlečková Adriana 
 
děti 
Asszonyi Jakub 
Bechná Tereza 
Maňásek Vojtěch 
Trojáčková Eliška 
  
V červenci 
Navrátilová Hanka 
Pešek Radim 
Kutý Jaromír 
Parmová Hanka 
Pacholková Karin 
Drahokoupil Jan 
Novysedláková Martina 
Raczko Marta 
Beck Nathan 
 
děti 
Bechný Lukáš 
Figa Michal 
Kampová Barbora 
Kočnar Jeroným 

Navrátilová Klára 
Neuwirthová Elizabeth 
Šimpach Petr 
 
V srpnu 
Straková Marta 
Boučková Alice 
Asszonyi Hana 
Juchelková Lenka 
Neuwirth David 
Asszonyiová Iva 
Neuwirthová Šárka 
Tošenovjanová Ester 
Tobola Zdeněk 
Chromčáková Věra 
Fojtík Jiří ml. 
Kuhnová Martina 
Asszonyi Dagmar 
Šíchová Naděje 
Švidrnochová Marie 
Lanier Amanda 
Siváková Alena 
Baldwin Erick 
Pantoková Hilda 
Zonča Pavel 
 
děti 
Bártová Markéta 
Bechná Dominika 
Bouček Adam 
Čepelák Filip 
Klamka David 
Maňásek Marek 
Něničková Simona 
Neuwirth Daniel 
Polách Matouš 
Štěpánková Kristina 
Zika Marek 
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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: Jan Drahokoupil, Alena Blažejová, Věra Kočnarová  
Technické provedení: Pavla Kunová 

Sazba a tisk: ethics@ethics.cz 
 
 
 



stránka 17 

. 


