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Zpravodaj 

sboru Církve bratrské 

v Ostrav�
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Pravidelná shromážd�ní: 

Ostrava 

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

Frenštát pod Radhošt�m 

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

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

Odry  

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

Lou�ky 

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

Bohumín 

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

Poruba 

V�deckotechnologický park Ostrava (VTPO) 
každá ned�le   v 16,00 hodin  
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P�edpoklady Božího požehnání 

„P�inášejte do mých sklad� úplné desátky. Až bude potrava v mém 

dom�, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástup�: Neotev�u vám snad 

nebeské pr�duchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“ 
Mal. 3,10 

Milé sestry, brat�i, mládeži a d�ti, 

s vd��ností si p�ipomínám, co všechno jsme p�ijali z Božích rukou od 
vydání minulého �ísla sborového zpravodaje „VÍŠ TO?“. Nejprve to bylo 
slavnostní shromážd�ní k ustanovení samostatného sboru ve Frýdku 
Místku s instalací bratra kazatele Jaroslava Preislera, pak jsme mohli pro-
žít nádherné chvíle p�i zájezdu do našeho sesterského sboru v Košicích. 
Škoda, že nás nejelo více. Navázali jsme tam krásné vztahy s v��ícími 
lidmi a posloužili celou �adou osobních sv�dectví, písn�mi i Božím slo-
vem. Koši�tí nás obklopili láskou od p�íjezdu až po rozlou�ení.  

Na sborovém webu si m�žeme p�ipomínat požehnaný den Dík�vzdání 
s bohat� prost�eným stolem Božího slova, osobních sv�dectví a písní, ale i 
plod� p�írody, které nám symbolizovaly Boží pé�i o náš život. P�es dv�
desítky lidí z našeho sboru a kazatelských stanic se ke svému užitku vy-
pravilo do Prahy, na k�es�anskou konferenci P�iho�ívá, se známým ame-
rickým v��ícím publicistou a spisovatelem Philipem Yancey. Jeho p�ed-
nášky najdete ve formátu MP3 na webu  www.cb.cz/prihoriva. V živé 
pam�ti máme i milou návšt�vu brat�í a sester z kolínského sboru naší 
Církve bratrské. Ve dvou shromážd�ních jsme mohli aspo� trochu poznat 
jejich práci a duchovní sm��ování a nabrat povzbuzení z kázání bratra ka-
zatele Zbyška Lipuse. 

M�síc listopad nás p�ibližuje k Adventu. Je to doba „dlouhých zimních 
ve�er�“ a je na nás, jak ji využijeme. Na ned�li 20. listopadu p�ipravuje-
me sborový den s našimi kazatelskými stanicemi a s hosty z opavského 
sboru. Rádi bychom se jako sbor podíleli na evangelizaci ProChrist 2006 
s evangelistou Ulrichem Parzany, kterého jsme n�kte�í slyšeli p�i požeh-
nané služb� v evangeliza�ních shromážd�ních na t�šínsku, v druhém �íj-
novém týdnu. Spolu se Zahrani�ní misijní agenturou Církve bratrské a 
spolu s dalšími sbory našeho seniorátu, p�ipravujeme vyslání manžel�
Obertelových na misijní pole do Afriky. M�žeme se t�šit také na již tra-
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di�ní adventní ned�lní ve�ery, váno�ní shromážd�ní a shromážd�ní na 
p�elomu ob�anského roku. V��ím, že to všechno chceme d�lat k Boží slá-
v� a k získání nových lidí pro Pána Ježíš Krista, který jako jediný je m�že 
vysvobodit z pout h�íchu a moci zla. 

Nepochybuji o tom, že všichni toužíme po Božím požehnání, a� již 
osobn�, v našich rodinách nebo ve sboru. Pán B�h nám chce své požeh-
nání dát, a to dokonce v hojné mí�e. Je zde ale rozdíl mezi spasením, které 
máme z pouhé milosti a nem�žeme si ho ni�ím zasloužit a mezi Božím 
požehnáním. Pro Boží požehnání m�žeme vytvá�et p�edpoklady. Zde Pán 
B�h o�ekává naši aktivitu. Jasn� o tom mluví shora uvedený text 
z proroctví Malachiáše 3,10. Máme Mu p�inášet úplné desátky. Tady ne-
jde jen o peníze, i když o n� jde také. Pán B�h chce náš �as, naši práci pro 
Boží království. On koná své dílo i skrze svou Církev a také skrze náš 
sbor. Proto si velice vážím všech, kte�í ve sboru v�rn� slouží, od úklidu, 
údržby a st�ežení modlitebny p�ed zlod�ji (kte�í nás již n�kolikrát navští-
vili), p�es administrativní práce až po službu d�tem, dorostu, mládeži, se-
nior�m a po službu starších sboru a službu Božím slovem. Mnoho služeb 
však ješt� z�stává ladem a �eká na ob�tavé pracovníky. 

Milí brat�i a sestry, modleme se za to, a� nám Pán každému ukáže, ja-
ký pro nás má úkol. Co jsou to ty desátky každého z nás, které máme p�i-
nášet do Božích sklad�. Až tenhle úkol splníme, „Až bude ta potrava 

v mém dom�, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástup�: Neotev�u 

vám snad nebeské pr�duchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po ne-

dostatku.“
Tak p�inášejme Bohu úplné desátky a budeme prožívat veliké požeh-

nání. 
Pán B�h každého �lov�ka velice miluje, a proto pro nás lidi ud�lal 

všechno, co je t�eba k našemu požehnanému a radostnému životu. Ze své 
p�eveliké lásky nám dal svého Syna, Pána Ježíše Krista, ten nejv�tší Dar 
vánoc. Jak na tuto lásku odpovíme? Stojíme na prahu Adventu a Vánoc, 
kdy k sob� lidé mají blíž, kdy roztávají i jindy tvrdá srdce lidí. Je to pro 
nás p�íležitost ke sv�dectví o Pánu Ježíši a jeho lásce. 

P�eji Vám radost ve služb� a následování Pána Ježíše Krista a požeh-
naný �as Adventu a Vánoc.  

Váš bratr Jan Drahokoupil 



stránka 6 

Akce Místo Datum 

Alian�ní týden modliteb sbory dle dohody leden 
Pastorálka kazatel� Kutná Hora 30. – 31. 1. 
Ned�le ETS všechny sbory 12. 3. 
Oblastní setkání pracovník� Olomouc 18. 3. 
Konference pracovník� s d�tmi Brno 1. 4. 
Sjezd mládeže Litomyšl 28. 4. – 1. 5. 
Konference CB Hradec Králové 19. – 20. 5. 
Konference kazatel� s manželkami Slovensko 18. – 20. 9. 
Seniorátní setkání pracovník� ur�í senioráty listopad 
Evangelikální teologická konference Praha 4 6. – 8. 11. 
Ned�le Diakonie (v�. sbírky) všechny sbory 26. 11. 

Jakub Mrázek 

Pravidelné akce sboru a stanic: 

Ostrava 

ned�le  v 8,45 modlitební chvilka 
  v 9,45 besídky d�tí 
  10,45 – 12,00 Kavárna ELIM 
  v 17,30 Modlitební ve�er mládeže 
pond�lí  v 17,00 modlitební skupinka žen u sestry Drahokoupilové 
  v 17,00 mládež volejbal, t�locvi�na ve Vítkovicích  
úterý   v 9,30 Maminec – setkávání maminek s d�tmi 
st�eda   13,30 – 15,15 Kavárna ELIM 
  v 15,00 Klub senior�
�tvrtek  v 18,00 mládež volejbal, t�locvi�na ve Vítkovicích 
pátek   v 15,00 Dorost - Archa 
  v 17,30 Mládež - Velryba 
podle domluvy 1x za 14 dní skupinka mládeže chlapc� a skupinka mláde-
že d�v�at 
podle domluvy 1x za 14 dní modlitební skupinka rodin u Kleinových 
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Bohumín 

ned�le   v 15,00 klub Jonáš, d�ti 8 – 14 let fara SCEAV 
  b�hem bohoslužby besídka pro nejmenší d�ti 
úterý   v 16,00 klub Tornádo, mládež 13 – 18 let, u Ma�ásk�
�tvrtek  v 15,00 klub Kamzík, dorost pro v��ící d�ti, fara SCEAV 
dle domluvy skupinky pro muže, pro ženy 

Poruba 

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

Podzimní pobyt senior� na Valašsku 

Letos to bylo poprvé, co jsem se zú�astnil pobytu senior�. P�vod-
n� jsem m�l jet se svým otcem, který se na pobyt t�šil, ale p�išlo po-
zvání do lázní. Když jsem to oznámil na Diakonii do Prahy, dostal 
jsem nabídku, zda bych tedy nejel sám. Po chvilkovém váhání jsem 
vyjád�il s touto nabídkou souhlas. M�žu s odstupem �asu �íct, že 
jsem ani chvilku tohoto rozhodnutí nelitoval. Poznal jsem, že i senio-
�i se umí velice dob�e bavit a dokonce mají i smysl pro legraci, ale 
také velice vážn� berou studium Božího slova. Na tomto pobytu jsme 
probírali knihu Rút, skrze kterou nás svým d�kladným a odborným 
zp�sobem provád�l br. Jan Hušek. Ve ve�erních chvílích mu pomá-
hal br. Mirek Vl�ek, který mimo jiné vzpomínal na Ostravu, odkud se 
odst�hoval do Trhového Št�pánova. Bratr Vl�ek nás také vyzkoušel 
ze znalosti Bible testem, který se používal p�ed n�kolika lety p�i sou-
t�ži ve znalostech Bible. Jeden ve�er byl v�nován poezii, která nám 
dala poznat díla sestry Rafajové a n�kolika jiných autor�. Vše se 
odehrávalo za krásného p�ednesu br. Vl�ka. Aby si n�kdo nemyslel, 
že senio�i jen sedí v budovách a nevytáhnou paty ven, tak musím po-
v�d�t na jejich obhajobu jen to, že si sami naplánovali výlety do oko-
lí. Jednou jsme si zajeli prohlédnout d�ev�ný toleran�ní kostelík ve 
Velké Lhot� a jindy zase Rožnovský skanzen. N�kte�í z nás se p�i 
dalším výlet� vydali p�es Pustevny až ke kostelíku Cyrila a Metod�je.  
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Prost� celý pobyt byl tak p�íjemný, že když jsme odjížd�li, tak za-
znívaly poznámky jako „tak p�íšt� zase nashledanou“ atd. Bylo to 
krásné prožití podzimního týdne na Valašsku, kterého se zú�astnily 
také dv� sestry a jeden bratr z KS. Také oni byli nadšeni a spokojeni, 
což projevovali stálými díky za možnost, která se jim dostala. 

Všem senior�m up�ímn� z celého srdce doporu�uji: Pokud m�že-
te, je
te i vy na n�který z dalších pobyt�. Stojí to opravdu za to! 

P�ál bych si podobné pobyty i pro st�ední generaci – pro ty, kte�í 
už nejezdí s mládeží a ješt� nepat�í na pobyt se seniory. 

Leo Targosz 

Návšt�va v „zahrani�í“ (bývalé vlasti)  

Když n�kdo dostane pozvání na návšt�vu, v�tšinou ho pot�ší, že se 
s ním chce blízký �lov�k setkat a rychle za�ne hledat termín, kdy budou 
mít oba �as na to, aby si v klidu a pohod� mohli p�i shledání popovídat, 
sd�lit si novinky, p�edat zkušenosti a ješt� blíže se seznámit. �asto se stá-
vá, že vzáp�tí za�ne uvažovat i o tom, co navštívenému donese, nebo �ím 
ho pot�ší. 

Na ja�e jsme dostali v našem sboru Církve bratrské v Ostrav� pozvání 
na návšt�vu od bratra kazatele Pavla Halži do sboru Církvi bratskej 
v Košicích. Oba brat�i kazatelé, náš i košický, pak spole�n� se staršovstvy 
obou sbor� domluvili termín na 24. a 25. zá�í. Krom� bratra kazatele Dra-
hokoupila byli i další, kte�í za�ali uvažovat o programu naší návšt�vy 
a o tom, jak a �ím košické bratry a sestry povzbudit.  

Za�átkem zá�í se objevila na nást�nce ve vestibulu modlitebny tabulka, 
kterou mohli zájemci použít k tomu, aby se na sborový zájezd do Košic 
p�ihlásili. A stalo se n�co, co se ješt� v Ostrav� nikdy nestalo! Poprvé byl 
v Ostrav� o sborový zájezd mimo�ádn� malý zájem. O to více se na n�j 
t�šilo on�ch šestnáct, kte�í nakonec opravdu jeli. Bylo proto rozhodnuto, 
že nepojedeme spole�n� autobusem, ale nakrmíme kon� pod kapotami 
našich aut a pojedeme každý po vlastní ose. 

Dv� auta s ú�astníky, kterým kdysi východní Slovensko bylo domo-
vem, vyrazila již o den d�íve, v pátek 23. zá�í. Nešlo totiž v takovém p�í-
pad� nenavštívit své milé p�íbuzné a pot�šit se i s nimi. V sobotu 24. zá�í 
ráno se vydala na cestu ostatní t�i auta. Po�así cestovatel�m p�álo, bylo 
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krásné, teplé babí léto, jako stvo�ené na cestování. N�kte�í se dokonce 
cestou na východ stavili v termálních lázních pod Tatrami, kde se nejen 
vykoupali, ale také opálili na sluní�ku. Sraz jsme m�li v Košicích k ve�e-
ru, a tak bylo dost �asu na to, vid�t a pln� prožít krásu slovenské p�írody a 
cítit i v ní Boží p�ítomnost. 

Ve chvíli, kdy se blížila ur�ená hodina (1700), jsme se za�ali všichni 
sjížd�t v Košicích v Ková�ské ulici. N�kte�í trochu bloudili, protože tam 
autem byli poprvé, další hledali, kde by mohli zaparkovat, jiní zase shán�-
li fungující parkovací hodiny, aby mohli parkování zaplatit a poslední za-
se zjistili, že nemají tu správnou „cizí“ m�nu v drobných, aby ji parkovací 
hodiny správn� zaregistrovaly. Vše ale nakonec dopadlo dob�e. Všichni, 
sice unavení po dlouhém cestování, ale v po�ádku a s pat�i�ným nadšením 
jsme byli v cíli našeho páte�ního putování za p�áteli, bratry a sestrami 
z košického sboru Církve bratrské. 

Byli jsme srde�n� uvítáni bratrem kazatelem Halžou a n�kterými 
sestrami, které nás b�hem pom�rn� krátké chvilky nasytily výbornými 
chleby s pomazánkami, buchtami a �ajem. Za chvíli za�ali p�icházet další 
koši�tí a my jsme pochopili, že se p�iblížila 18. hodina, kdy bude krátké 
„neformální“ shromážd�ní, p�i kterém jsme se m�li jako zástupci obou 
sbor� blíže seznámit. Dopadlo to nakonec tak, že p�i shromážd�ní bylo 
p�edstavení jednostranné (pouze z naší strany) a pak v domácnostech, kde 
jsme byli ubytovaní, jsme se my seznamovali s místními. Z našeho ost-
ravského sboru �ekl n�co o našem sboru za staršovstvo bratr Béla Asszo-
nyi, pak p�edstavil svou práci v�ze�ský kaplan Jenda Ko�nar, za mládež 
pov�d�l n�kolik slov její vedoucí Jakub Mrázek a nakonec pár skute�ností 
uvedl bratr kazatel Jan Drahokoupil. Jenda Ko�nar zazpíval t�i písn�, 
Marta Buká�ková zahrála na klavír skladbu, která umocnila krásné pro-
st�edí modlitebny a rodící se vztahy mezi námi všemi. Už p�i tomto pod-
ve�erním setkání jsme bytostn� cítili, že jsme „doma“. Byli jsme mezi 
brat�ími a sestrami, s kterými máme spole�ného Otce – jsme jedna rodina! 

Na noc jsme byli rozd�leni do rodin, kde jsme dostali vydatnou ve�e�i 
a kde jsme se všichni bez výjimky cítili velmi dob�e. N�kde byly rozho-
vory delší, jinde kratší, ale všechny byly srde�né a milé. Rozvíjelo se a 
rostlo mezi námi krásné p�átelství. 

V ned�li p�i shromážd�ní m�li n�kte�í z nás osobní sv�dectví: bratr Pa-
vel Klamka a sestry Libuše Buká�ková a Iva Asszonyiová. Bratr kazatel 
Jan Drahokoupil m�l pak krátké, ale krásné kázání. Op�t zazpíval Jenda 
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Ko�nar n�jaké známé písn�, které jsme zpívali spole�n� s ním. V tomto 
shromážd�ní byla už jasná další d�ležitá v�c: cht�li jsme svou p�ítomnos-
tí, n�kte�í i svými slovy a hudbou košické pot�šit a nyní jsme za�ali siln�
cítit, že jsme povzbuzeni a pot�šeni hlavn� my, že spole�enství s v��ícími 
prospívá ob�ma stranám. 

Po spole�ném ob�d� v jídeln� košické modlitebny (výborný slovenský 
segedínský guláš s knedlíky) jsme vyrazili na poznávací procházku histo-
rickým jádrem Košic. M�li jsme výbornou pr�vodkyni – sestru Markušo-
vou, �editelku Památkového ú�adu v Košicích, která nám p�i okruhu, kte-
rý jsme Košicemi prošli, pov�d�la hodn� poutavých údaj� a zajímavostí o 
budovách, panovnících, kupcích a obyvatelích dávných dob a n�co o his-
torii východního Slovenska. 

Po krátkém a posilujícím ob�erstvení jsme za�ali balit tašky, nastarto-
vali kon� ukryté v našich dopravních prost�edcích a vydali se na cestu 
dom�. Ješt� dlouho budeme na dvoudenní návšt�vu i na bratry a sestry 
v Košicích vzpomínat. 

A ješt� dov�tek: Vy, kte�í jste s námi nebyli, m�žete jen litovat! Pro-
pásli jste možnost vid�t Vysoké Tatry jako na dlani, propásli jste pohled 
na krásnou, podmanivou slovenskou krajinu, která má na podzim svoje 
neopakovatelné kouzlo. Nepoznali jste velice milé, p�íjemné a up�ímn�
v��ící bratry a sestry, s kterými jsme si slíbili, že se za sebe budeme mod-
lit a tak budeme stále spojeni Boží láskou, nezískali jste nové p�átele. 
Snad budete mít p�íležitost n�kdy p�íšt�. 

Béla a Iva Asszonyiovi 

Zájezd do Košic 

Dovolte, milé sestry a brat�i, abych se s vámi rozd�lil o dojmy se zá-
jezdu do Košic tak, jak jsem je subjektivn� prožíval. Jak víte, nakonec 
jsme se vešli do p�ti aut. Naši osádku tvo�ili Leo Targosz (navigátor), 
Dušan Kaleja (stal se nedávno �lenem našeho sboru), Jakub Mrázek (fo-
tograf expedice) a moje mali�kost (�idi�). Vyjeli jsme v sobotu ráno. Bylo 
nádhern�, fantastické po�así. První zastávka byla na Slovensku na Liptov-
ské Ma�e (sva�inka). Potom jsme si ud�lali odbo�ku na Štrbské pleso. 
Vyjížd�li jsme serpentinami zpustošenou krajinou, kde kolem d�íve stál 
vysoký smrkový les. Na procházku kolem plesa jsme m�li asi p�lhodinku. 
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Okolo vody nedávná vich�ice stromy nepolámala, ale když jsme dále jeli 
p�es Starý Smokovec, tak jsme vid�li tu spouš�. P�ekonalo to i moje p�ed-
stavy. Podle toho, co ukazovala nedávno televize. Kam oko dohlédlo, 
o�esané lesy, jenom pa�ezy a pahýly strom�. Pozd�ji od hostitel� jsem se 
dozv�d�l, že podobn� dopadly i Nízké Tatry, jenom se o tom tolik nemlu-
ví. Pak jsme se zastavili asi 50 km p�ed Košicemi ve vesnici, s níž sousedí 
romská osada. Dušan tam cht�l navštívit hrob své manželky. Jako „Sv�d-
kyn� Jehovova“ tam nem�la žádný náhrobek, jen kus d�ev�né desky za-
bodnuté do zem� a na n�m skoro ne�itelné jméno. Romské hroby od 
ostatních odd�luje na h�bitov� obrovská louka. Romové bydlí nad vesnicí 
v chatr�ích ve stráni. Zajeli jsme se tam podívat. Když poznali Dušana, 
cht�li se družit. Dušan vystoupil a už ho vtahovali mezi sebe, n�kte�í m�li 
v rukou ko�alku. Na to stejn� nebyl �as, už jsme m�li nasp�ch. Snímek 
nebude, fotograf se bál vystoupit z auta. 

V Košicích nás už o�ekávali hostitelé s bohatým ob�erstvením na 
„švédských stolech po slovensku“, v suterénu sborového domu (upravené 
sklepní prostory s nádhernou cihlovou klenbou). Následovalo ve�erní se-
tkání v modlitebn�, p�i kterém naši brat�i p�edstavovali složky ostravské 
sborové práce. Zajiš�oval jsem hudební vložky a také poreferoval o služ-
b� ve v�znici. A ejhle, do košického sboru také chodí bývalý v�ze�. A�
jeho vyšet�ování na svobod� pokra�uje, je stále ve funkci zástupce primá-
tora Košic. Jde o politickou kauzu. Uv��il skrze službu bratra kazatele 
Halži, který dochází na vyšet�ovací vazbu. Zaujala m� osobní sv�dectví 
sester Asszonyiové, Buká�kové a Pavla Klamky, které �ekli p�i ned�lním 
shromážd�ní. 

S Dušanem jsme byli ubytováni u milých manžel� Strakových (rodný 
bratr našeho Daniele Straky). Košický a náš ostravský sbor mají díky p�í-
buzenským svazk�m mnoho spole�ného. I proto bylo u ve�e�e o �em po-
vídat. 

Po ned�lním dopoledním shromážd�ní a spole�ném ob�d� nás sestra, 
která je �editelkou Ústavu památkové pé�e, provedla po historickém cent-
ru m�sta. Prohlídku doprovodila zasv�ceným a d�kladným výkladem. 

Na zpáte�ní cest� pod spišským hradem jsme m�li zastávku na míst�, 
kde z louky vyv�rají minerální prameny. Ten nejv�tší ob�as vyst�ikuje i 
metr do výšky. Zp�t se mi zdála cesta pom�rn� dlouhá. Vyrazili jsme ve 
�ty�i a dorazili po desáté. Modlil jsem se za Boží ochranu na cest�. Pozd�-
ji za tmy do nás vjel zprava z vedlejší silnice málem motocyklista. 
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Atmosféra obou dní byla rodinná, radostná a plná laskavosti. P�ál bych 
to zažít všem, kte�í sice v��í, ale chybí jim kontakty s jinými sbory. 

Jan Ko�nar 

Skupinové foto na nám�stí v Košicích 

Ned�le dík�vzdání 

�

První �íjnovou ned�li nás všechny p�i p�íchodu do shromážd�ní p�ivíta-
la v�n� �erstvých jablek a velký st�l vyzdobený ovocem a zeleninou, na 
kterém nechyb�ly ani �erstv� nape�ené kolá�e. To je ned�le dík�vzdání. 

Celým shromážd�ním se neslo slovo dík� Pánu Bohu za úrodu a také 
za všechno, co jsme z jeho ruky za celý rok p�ijali. Vnímám to jako Boží 
milost a požehnání, že máme d�vod� k dík�m dost a dost – jen si je 
všechny uv�domit! 

Díky bohatému programu, ve kterém se st�ídalo mluvené slovo se sbo-
rovými písn�mi a chválami skupinky, nám 2 hodiny utekly jako voda. 
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Ve shromážd�ní zazn�la živá sv�dectví �ty� mladých lidí – Aleše Ju-
chelky, Adama Parmy, Dariny Masopust a Lucie Crighton. 

Následující úryvek je ze sv�dectví Lucie, které moc d�kujeme za p�í-
b�h ze života víry, který se p�ímo dotýkal nás mnohých: 

Když se m� bratr kazatel Drahokoupil zeptal, jestli bych mohla vy-
stoupit ve shromážd�ní se sv�dectvím „za co jsem Pánu Bohu vd��ná“, 
tak jsem nemusela dlouho p�emýšlet a hned jsem v�d�la, o �em budu po-
vídat. Jsem Pánu Bohu vd��ná, že mi byla dána veliká milost spasení. 

Vy co m� neznáte, tak se jmenuji Lucie Crighton (roz. Jezerská) a po-
cházím z Ostravy. Každý rok od svých devatenáctých narozenin jsem jez-
dila pracovat na k�es�anský d�tský kemp ve Spojených státech americ-
kých. V té dob� jsem byla nev��ící, ale n�co málo jsem o k�es�anství sly-
šela už tady v Ostrav�. Mé první léto 1999 bylo skv�lé, a tak jsem se roz-
hodla, že p�íští rok pojedu do kempu pracovat znovu. Mé rozhodnutí bylo 
i více mén� založené na p�átelství, které vniklo mezi mnou a dv�ma že-
nami Leslie a Nancy, které v kempu pracovaly po celý rok. Ted již vím, 
že to nebyla náhoda místa ani �asu, když Pán B�h p�ivedl do mého života 
takové dv� úžasné kamarádky, které m� nejprve cht�ly poznat, navázat se 
mnou p�átelství a poté, až když v�d�ly, že je ten správný okamžik, tak se 
mnou sdílet jejich víru v Krista. A za to jsem velice vd��ná, protože jedno 
krásné, slune�né, zá�ijové odpoledne jsem uv��ila a stala jsem se k�es�a-
nem. A jsem také vd��ná za to, že se to stalo práv� tehdy, protože ten dal-
ší rok se Leslie p�est�hovala do jiného m�sta a rok poté Nancy zahynula 
p�i tragické autonehod�. Tyto dv� p�ítelkyn� byly pro mne velice d�ležité 
osoby v mém život� p�i prvních kr��cích v k�es�anství a já vím, že jejich 
láska a touha po Bohu m� samotnou u�ily, jak milovat Pána Boha a jejich 
p�ístup k nev��ícím lidem, je práv� ten p�ístup, který sama používám. 

Alena Blažejová 

…já vlastn� ani nevím, 

protože celý den sedím ve své prosklené kancelá�i ve sklep� našeho 
domu, píšu svoje p�íb�hy a pozoruju odtud zví�ata.  

Takto odpov�d�l host konference P�iho�ívá, Philip Yancey na otázky 
Daniela Fajfra: „Jak se vyrovnává s úsp�chem?“ a „Které t�i nejd�ležit�jší 
trendy sleduje v církvi v Evrop� v sou�asné dob�?“ 
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Všechny p�ítomné, kte�í jsme se již s jeho knihami setkali, tím ohrom-
n� pobavil, ale sou�asn� dal najevo, že on nechce být tou úst�ední posta-
vou, kv�li které jsme se tu všichni sešli. 

Ze všeho, co Philip Yancey �ekl, bylo z�etelné, jak poctiv� a do hloub-
ky p�emýšlí o p�edstavách k�es�an� i nev��ících o Bohu, o vztahu církve 
k Bohu a okolnímu sv�tu a o vztahu Boha k nám všem. Mohla bych tu 
dopodrobna vypsat všechny myšlenky, kterými m� zaujal a ovlivnil, ale 
byl by to p�íliš dlouhý vý�et, a bude lépe, když si jeho knížky p�e�tete 
sami. 

To, �ím se mi vryl do pam�ti, je jeho postoj, s jakým na tuto konferen-
ci p�ijel. Byl to postoj pokory, lítosti a také nad�je v malou církev Kristo-
vu v �eské republice, pramenící ze znalosti historie naší zem� a naší kul-
tury. Nep�ijel nám �íct, že máme následovat jeho nebo n�jakého jiného 
velkého k�es�ana z té zem� za velkou louží. Ve svých p�ednáškách nám 
krom� jiného p�ipomenul, že v naší historii, jakkoliv temné, byli vždy li-
dé, kte�í se ve svých životech spoléhali na Boha. A p�estože se je okolní 
sv�t snažil p�esv�d�it, že Boží zám�r s námi lidmi není ten nejlepší, jejich 
životy byly sv�dectvím o Boží moci a milosrdenství. 

I když jsem jeho knížky �etla a m�la jsem tedy p�edstavu o tom, kolik 
událostí odehrávajících se na tomto sv�t� leží v jeho zorném poli, znovu 
jsem s obdivem poslouchala, jak se na ty události dokáže dívat v r�zných 
souvislostech. Za všechny chci p�ipomenout jedinou, kterou jsem si uloži-
la do pam�ti a chci ji mít stále p�ed o�ima. Odehrála se na Ukrajin� a do-
stala jméno „Oranžová revoluce.“ Yancey nám �ekl o tom, jak velkou roli 
pro Ukrajinu sehrála paní v malém ráme�ku na obrazovce, která do zna-
kové �e�i p�ekládala oficiální výsledky prezidentských voleb. Státní tele-
vize sd�lovala, že vyhrál Janukovi� (v tehdejší dob� sou�asný prezident), 
ale ta paní v�d�la, že je to lež. Proto, skrze znakovou �e�, poslala do celé 
Ukrajiny zprávu o tom, že výsledky voleb jsou zfalšované. Spustila tím 
obrovskou lavinu, kdy lidé vyšli do ulic a vynutili si nové volby. 

Uv�domila jsem si, že pokud mi leží na srdci budoucnost mojí zem� a 
lidí v ní žijících, tak nejjednodušší zp�sob, jak m�žu n�co ovlivnit, je být 
„paní v malém ráme�ku na obrazovce“ a posílat do svého okolí zprávy o 
lžích, které se snaží ší�it sv�t a o pravd� Boží, že evangelium je skute�n�
dobrá zpráva pro každého �lov�ka. 

Marcela Frydrýšková, Stanice CB Ostrava-Poruba 
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Uvedení Petra Asszonyi do služby 

Po úžasném víkendu v Praze na konferenci P�iho�ívá, jsem s manžel-
kou nemohl pominout ješt� jednu d�ležitou událost, slavnostní shromáž-
d�ní v �eské Skalici. V ned�li16.�íjna odpoledne tam byl bratrem kazate-
lem Davidem Novákem, �lenem RCB uveden do služby viká�e náš milý 
bratr Petr Asszonyi. Stalo se tak za hojné ú�asti sboru, Petrovy rodiny, 
Petrových rodi�� a nás z Ostravy, �ady kazatel� (brat�í Pavla Javornické-
ho, Ji�ího Hofmana, Jana Šrámka, Martina Legáta, Romana Touška) a 
dalších host� z okolních sbor�. 

Bratr kazatel David Novák založil své biblické poselství na textu z 
2Tm 2,1-7. Zd�raznil za prvé, že ve služb� Pánu Bohu si máme po�ínat 
jako �ádní vojáci Ježíše Krista, tedy bojovat, snášet i útrapy a obstát p�ed 
tím, kdo nám velí. Ve služb� si máme po�ínat jako sportovci, b�žci, kte�í 
závodí podle pravidel, abychom dostali cenu vít�z�. Služebník je p�irov-
náván také k rolníkovi, kterého �eká t�žká práce, než sklidí úrodu a nezá-
leží to jen na n�m samém. 

Petr pak složil viká�ský slib a po modlitbách pov�d�l sv�dectví o svém 
povolání do služby Pánu na plný úvazek, nejprve v Dorostové unii a pak 
na sboru. Následovala �ada up�ímných pozdrav� a p�ání Petrovi i jeho 
manželce a d�tem. S prvním pozdravem vystoupil Petr�v tatínek, a pak já. 
Nesml�eli jsme, že nám v Ostrav� bude Petr chyb�t ve staršovstvu, 
v práci s dorostem a ve služb� na kazateln�, ale že na Boží pokyn ho 
s láskou p�edáváme �eskoskalickým. Další pozdravy a p�ání Petrovi i sbo-
ru vy�ídili brat�i kazatelé Javornický, Hofman a místop�edseda staršov-
stva bratr Václav Homolka. 

P�íjemnou a požehnanou atmosféru celého odpoledne vhodn� doplnil 
zp�v shromážd�ní z K�es�anského kancionálu, n�kolik písní smíšeného 
sboru a sólová píse� s doprovodem klavíru. Sestry z místního sboru p�i-
pravily na záv�r bohaté pohošt�ní pro všechny hosty i domácí, p�i kterém 
jsme mohli vést p�átelské rozhovory. Ani se nám necht�lo odcházet, ale 
�ekala nás dlouhá cesta na ve�er do Ostravy. 

Jan Drahokoupil  
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P�íjezd kolínského sboru do Ostravy 

Návšt�va kolínského sboru je už sice za námi, ale n�kte�í nem�li mož-
nost být u jejich p�íjezdu a ve�erního spole�ného programu, a tak se 
chceme s vámi o dojmy pod�lit. 

Kolínský sbor p�ijel okolo 14hodiny, zavazadla si dali do CB, a proto-
že m�li ješt� 3 hodiny volna do zahájení spole�ného programu, vyrazili na 
menší procházku centrem Ostravy. V roli pr�vodce byl J. Ko�nar. 

Mezitím v Libressu skupina dobrovolník� p�ipravovala ob�erstvení, 
aby mohli po procházce doplnit energii. V 17 hodin pak za�alo neformál-
ní shromážd�ní, kdy se nám kolínský sbor p�edstavil. Dozv�d�li jsme se 
mnoho zajímavých �inností, které ve sboru zavedli, také nám zazpíval je-
jich p�vecký sbor pod vedením sester B. a M. Najbrtových. Se svou troš-
kou do mlýna p�isp�la i kolínská mládež za doprovodu kytar, klavíru a 
p�í�né flétny. Ke konci si hostitelé své nocležníky vzali dom�. Osobn� si 
myslíme, že tento den byl p�ínosný a oboustrann� p�íjemn� strávený. 

Johana a Matyáš Ko�narovi 

Návšt�va kolínského sboru 

Ned�lní shromážd�ní za�ínalo jako obvykle v 9:30. Neobvyklý byl 
však po�et lidí, kte�í se sešli. Už dlouho (co si vzpomínám) nebyl sbor tak 
plný. Velkou zásluhu na tom m�li Kolínští, avšak p�išli i ti, kte�í tak �asto 
nechodí. Za�átek shromážd�ní m�l na starost ostravský kazatel Jan Dra-
hokoupil, hlavního slova se však ujal kolínský kazatel Lipus. A hlavn�
po�etný a velmi dobrý kolínský p�vecký sbor, který doprovázel slovo 
svým krásným zp�vem. Slovo o zkouškách a pokušení bylo velmi dob�e 
�e�eno a vysv�tleno na názorných p�íkladech, jako nap�íklad Adamovské 
pokušení, nebo t�eba Jobovská zkouška. Nemén� krásné bylo i sloví�ko 
pro d�ti, u kterého si mohly d�ti vyd�lat i n�kolik sladkých eur. Slyšet by-
la i sv�dectví. Shromážd�ní skon�ilo okolo p�l dvanácté. A te
 se kone�-
n� mohli všichni známí op�t setkat a prodiskutovat mnoho v�cí. Pak p�i-
šel na �adu skv�lý ob�d. Ku�e a bramborový salát chutnal prost� všem. Za 
to m�žeme d�kovat našim kucha�kám. 
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Mezitím prob�hl v klubovn� (pod vedením Aleše Juchelky a Adama 
Parmy) k�es�anský film, se kterým se možná budeme setkávat v �eské 
televizi. 

Po ob�d� a malé odpolední siest� se �ást kolínských vydala na prohlíd-
ku Ostravského hradu. Doprovázeli je brat�i:Jan Ko�nar a Jakub Mrázek. 
�ást Kolína z�stala v modlitebn� a zabavila se sportem, nebo diskuzí. By-
lo to velmi p�kné shledání, ale nakonec museli kolínští odjet dom�. Po 
�tvrté hodin� se s námi kolínský sbor rozlou�il a vydal se tramvají, nebo 
auty na Vítkovické nádraží. Vlak jim odjížd�l v 16:58. Ale nemusíme být 
smutní. Na ja�e bychom se m�li s kolínským sborem op�t shledat, protože 
jsme byli pozváni na návšt�vu do Kolína. Tak se m�žeme t�šit. 

David Klamka 

Ve�er modliteb za Ostravu 

Práv� jsem se vrátil ze 4. ve�era ekumenických „Modliteb za Ostravu“ 
konaných na p�d� našeho sboru. Nebývají p�íliš navšt�vované a objevují 
se tam stále stejné tvá�e. Nám skalním p�íznivc�m, kte�í se cht�jí spole�-
n� modlit, to je sice líto, ale o to usilovn�ji se chceme modlit. Biblickým 
slovem nás do Boží p�ítomnosti uvedl bratr Jan Drahokoupil (Mt 25 – O 
posledním soudu). 

V prvním bloku se p�edstavila Slezská diakonie v podání s. Jariabkové 
z Bratrské jednoty baptist� a po ní Kofoedova škola ústy svého �editele 
bratra Navrátila z naší porubské stanice. Tato k�es�anská škola (zvláštní 
název nese po zakladateli dánské národnosti, jinak duchovním luterské 
církve) má pov�tšinou k�es�anské lektory a chce doplnit vzd�lání neza-
m�stnaným a dávat jim v�tší šanci pracovn� se uplatnit. Ve druhém bloku 
se p�edstavilo ob�anské sdružení V�ze�ská duchovenská pé�e, která je 
také unikátní platformou pro ekumenickou spolupráci. Byla zde zastou-
pená dv�ma profesionálními v�ze�skými kaplany (zam�stnanci V�ze�ské 
služby) – katolickým jáhnem Emilem Moravem (Vazební v�znice Ostra-
va) a kaplanem V�znice He�manice Janem Ko�narem (Církev bratrská). 
M�l jsem radost, že p�išlo dalších sedm dobrovolných duchovních (ze t�í 
církví) docházejících do obou t�chto v�znic. Mezi zú�astn�né p�išli i dva 
bývalí v�zni. Jeden z nich m�l osobní sv�dectví. Po devíti létech stráve-
ných v He�manicích, kde uv��il v Pána Ježíše, je t�etí rok na svobod� a je 
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aktivním �lenem Apoštolské církve v Haví�ov�. Celé setkání moderoval 
„duchovní otec“ t�chto ve�er�, Jaroslav Orawski, pat�ící sám k prvním 
ostravským duchovním, kte�í za�ali vstupovat po sametové revoluci do 
v�znic. Po�etná hudební katolická skupina provázela celé toto shromáž-
d�ní ekumenickými chválami. Modlili se všichni. Tímto chci povzbudit 
naše domácí, aby využili p�íšt� skv�lou p�íležitost zú�astnit se duchovní-
ho boje za Ostravu. „Velikou moc má modlitba spravedlivého“. 

Jan Ko�nar 

Bohoslužba mladých 

V pátek, 28.10.2005prob�hla Bohoslužba mladých. Snad proto, že ten-
to termín nebyl p�íliš vhodný (prázdniny + stát. svátek), byla ú�ast po-
m�rn� malá. Po rozhlédnutí sálem jsem zjistila, že jsem jediným zástup-
cem st�ední generace. Myslím, že název „bohoslužba mla-
dých“neznamená, že je ur�ena jen mladší �ásti CB a jejich host�m, ale má 
co dát i starší generaci. Téma bylo: “Jak si osladit život?“ a slovem pro-
vázel Adam Parma. 

Celková atmosféra za doprovodu chválící skupinky s osv�tlením sví�-
kami byla velmi p�íjemná a i kázané slovo se dostalo k srdci zú�astn�-
ným. Po programu bylo volné posezení v kavárn� s ob�erstvením a open-
mikrofonem. 

P. S: Jako bonus dostal každý p�i vstupu lízátko, a proto p�íšt� p�ij
-
te!!! 

V�ra Ko�narová 

Zahrani�ní misijní agentura Církve bratrské 

Našimi misioná�i budou Jan a Jarka Obertelovi  
V naši zemi i v Církvi bratrské dozrála doba, kdy m�žeme plnit Velké po-
slání Pána Ježíše. Pán Ježíš �ekl svým u�edník�m: 

Jd�te a kažte, že se p�iblížilo království nebeské. 

Jd�te ke všem národ�m a získávejte mi u�edníky. 
Jd�te do celého sv�ta a kažte evangelium všemu stvo�ení.  
(Mt 10,7; Mt 28,19; Mk16,15) 



stránka 19 

N�kte�í �lenové sboru již delší dobu modlitebn� i jinak podporují man-
želský pár Obertelových, kte�í se p�ipravují na ETS a jiných u�ilištích 
k misijní práci v n�které zemi frankofonní Afriky. Je to dlouhá a náro�ná 
cesta p�ípravy, která ješt� n�jakou dobu potrvá. 

Sbory Církve bratrské i náš ostravský sbor, již za�aly vysílat mladé lidi 
na krátkodobé misijní pobyty, zejména na Ukrajinu. V p�ípad� Obertelo-
vých jde o velký misijní projekt, který je nad rámec možností jednoho 
sboru. Pro takovéto p�ípady p�i Rad� Církve bratrské vznikla ZMA – Za-
hrani�ní misijní agentura CB, v jejímž �ele stojí bratr kazatel Daniel Fajfr. 
Úkolem Agentury není v první �ad� z�izovat vlastní misijní destinace, ale 
zprost�edkovávat a podporovat �eské misioná�e, kte�í budou pracovat 
v rámci již existujících misijních spole�ností. Proto je v názvu použit vý-
raz agentura. V p�ípad� Obertelových to bude misijní spole�nost Wicliffe 
Bible Translators. 

Jestliže pro nás Pán B�h p�ipravil hojnost požehnání, pak bychom o 
n�j nem�li p�ijít (Mal 3,10c). Ovšem je zde podmínka jít do celého sv�ta. 
Mohli bychom velmi horliv� pracovat ve svém m�st� a v naši zemi. Stále 
by nám ale do té plnosti Božího požehnání n�co scházelo. Pán B�h si p�e-
je, abychom s evangeliem p�ekro�ili hranice a podíleli se na ší�ení evan-
gelia (Sk 1,8). Pokud se touto cestou nevydáme, budeme stále o n�co 
ochuzeni. Zkrátka tu �ást požehnání, jejíž podíl je vázán ú�astí na sv�tové 
evangelizaci, budeme postrádat. Plnost požehnání je totiž v Ježíši Kristu a 
práv� on nás vybízí: Jd�te do celého sv�ta!

Uv�domujeme si závažnost tohoto úkolu. Proto v zájmu podpory této 
misijní práce již staršovstvo vstoupilo v jednání s našimi misioná�i Ober-
telovými a s bratrem kazatelem Fajfrem a bratr kazatel Drahokoupil i 
s kazateli severomoravského seniorátu Církve bratrské. Ti se za misijní 
projekt postavili za p�edpokladu, že zástupci ZMA a Obertelovi navštíví 
jednotlivé sbory seniorátu s prezentací svého misijního projektu. T�šíme 
se, že se svými misijními zám�ry seznámí i náš sbor v Ostrav� a získají 
podporu v�tšiny z nás. Manžel�m Obertelovým p�ejeme Boží vedení a 
hodn� síly do všech náro�ných úkol�, p�i p�ípravách na vlastní misijní 
poslání. 

Jan Drahokoupil 
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Bohumín

Co vy na to mládežníci? 

My v Bohumín� zatím nemáme mládež jako takovou, ale docela zda�i-
le funguje misijní mládežnický klub Tornádo. Na setkání je tak 13 – 15 
mládežník� z 20ti, kte�í sem p�icházejí. Aby ti, kte�í zde uv��ili, m�li 
možnost kontaktu s dalšími v��ícími vrstevníky, aby mohli r�st ve ví�e a 
zp�sobem jim blízkým se p�ibližovat k Bohu, jezdí pravideln� na setká-
váni mládeže CB v centrálním ostravském sboru. 

Tyto páte�ní výpravy organizují a vedou Markéta a Robin, kte�í také 
nesou zodpov�dnost za službu mládeži v CB Bohumín. 

Jejich pohled na tuto službu vám p�inášíme v našem rozhovoru. 

Markéta Marcolová 
17 let, studuje SOŠ výchovná a humanitární �innost 
v��ící 4 roky 
oblíbené zví�e tyg�ík 
oblíbené jídlo ku�e na smetan�

Robin Kneblík 
17 let, studuje SOŠ kucha� – �íšník 
v��ící 1,5 rok�
oblíbené zví�e pes 
oblíbené jídlo vep�o – knedlo – zelo nebo n�co podobn� typicky �eského 
tu�ného 

1. Vy dva se každý pátek snažíte „nahnat“ bohumínské mládežníky na se-

tkání mládeže do Ostravy. Pro� se vám to zdá d�ležité? 

Robin: Je tam mladý kolektiv v��ících, kde mohou znovu slyšet Boží slo-
vo, zahrát si hry, které je zaujmou. Jako m�. Dlouho jsem se zdráhal tam 
jet, ale pak m� to chytlo a od té doby tam jezdím pravideln�. 
Markéta: Sejdou se tam lidé, kte�í cht�jí poslouchat Boha a jsou ve stejné 
v�kové kategorii. Chci, aby tam naši mládežníci poznali nový p�íjemný 
kolektiv a vznikaly nové vztahy v církvi. 
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2. Co se vám na setkáních v Ostrav� nejvíce líbí a pro�? 

Robin: Mám tam hodn� p�átel, se kterými se dá mluvit o všem. Je to tam 
up�ímné a otev�ené, líbí se mi, že spolu m�žeme mluvit o Bohu. 
Markéta: Veškerý p�ísun Božího slova a spole�né chvály, to si užívám. I 
ten pocit, že se tam cítím jako doma. I když si n�kdy uv�domuji, že prost�
nejsme domácí, nem�žeme se potkávat v týdnu, vid�t se �ast�ji…. Jsme 
tak trochu „cizinci“. Ale to není n�jaká bariéra. Bez problému se sdílíme 
o všem, o tom, co Pán B�h d�lá v našich životech…

3. P�ináší takové dojížd�ní i n�jaké problémy? Jaké?

Robin: Pro mne to problém není. Dokonce už jsem to jel i na kole a v noci 
jsem pak málem nafasoval pokutu od policie, že místo ve sv�tlech jsem 
m�l baterky ve wolkmenu. 
Markéta: �asové. Abychom stihli celý program a promluvit si s p�áteli, 
vracíme se pak dom� kolem 22,00 hodin. To je d�vod, pro� ty mladší 
z nás necht�jí s námi rodi�e poušt�t. A to je škoda. 

4. Máte n�jakou p�edstavu o tom, jakým sm�rem by se m�l vývoj bo-

humínské mládeže ubírat?

Robin: Doufám, že dobrým. Nejlíp, kdyby nás p�ibývalo a zárove� se lidé 
p�ibližovali k Bohu, takže budeme jako mládež v Ostrav�. 
Markéta: Mým p�áním je, aby se ta naše mládež rozr�stala, aby mohli 
uv��it další, ale taky, aby se dále prohlubovaly naše vztahy. Abychom 
m�li fakt dobrá p�átelství. No a jednoho dne budeme v n��em i konkuren-
cí ostravské mládeži. Zatím jsou v n�kterých v�cech moc dob�í. Nap�íklad 
volejbal. 

5. Který verš v Bibli je tv�j oblíbený?

Robin: Jan 15, 13 „Nikdo nemá v�tší lásku než ten, kdo položí život za své 

p�átele“. 
Markéta: Mt. 6, 33 „Hledejte p�edevším Boží království a spravedlnost a 

všechno ostatní vám bude p�idáno“.
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6. Když se rozhlédneš mimo církev, v �em vidíš nejv�tší problémy dnešní 

mládeže?

Robin: Všichni barabují a motají se holky kolem kluk�, kluci kolem ho-
lek… Je to šílené. 
Markéta: Myslí si, že se všechno to�í kolem sexu, p�kných postav a hro-
mady sval�. Cílem života je najít si bohatého partnera a užít si to. A p�i-
tom jsou odmítnuti, zklamaní a bezradní. A nem�žou najít smysl života. 

7. V �em by pro takové lidi mohlo být k�es�anství p�itažlivé?

Robin: Najdou lásku, pokoj, klid, mají n�koho, komu se mohou sv��it. Já 
osobn� na Bohu oce�uji to, že se mám na koho spolehnout, o koho se 
op�ít. 
Markéta: Že je tu n�kdo, kdo je má rád a bere je, takže se už nemusí 
p�edvád�t ani nic dokazovat, p�etva�ovat se… A že za nic, dostáváme 
všecko. 

8. Kdybyste mohli jednou v�tou �íci dnešní mládeži n�jaké poselství, co by 

to bylo?

Robin: Sta�í, když najdete Boha, a pak dostanete i v�ci, o kterých by se 
vám jinak ani nesnilo. 
Markéta: A� je ve vašich �inech vid�t Boží sláva. 

Jaké to bylo aneb Oblastní konference DM o�ima ú�astníka 

Už jsem se od d�tí dlouho nikam nedostala, a proto jsem manželovu 
nabídku, že se celý den postará o d�ti, a já a� si zajedu na setkání 
s pracovníky u d�tí v církvi, p�ijala s velkým nadšením. Sešli jsme se 1. 
10. v Haví�ov� v naši modlitebn� CB a první, co m� p�ekvapilo, bylo, že 
jsem tam krom� zástupc� D�tské misie skoro nikoho neznala. Po�ád p�i-
bývají noví a noví služebníci! Není to skv�lé? Sál byl tak plný, že jsme 
nov� p�íchozím nosili židle z jídelny. 

Hlavní p�ednášku m�l host – misioná� Dave Patty na téma „na co je-
deš?“, což bylo také úst�ední téma setkání. Jestli bylo cílem setkání naše 
povzbuzení, p�iznávám, že jsem ho na�erpala už p�i chválách. A p�i Da-
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vov� kázání jsem byla opravdu zasažena Duchem svatým. Po p�estávce 
jsme se rozd�lili do seminá��. Nabídka byla široká. Pastorace dít�te, po-
m�cky k vyu�ování d�tí, výtvarná dílna, p�edm�tové lekce, jak být dob-
rým v�dcem… Osobn� jsem uvítala hromadu nápadu na sloví�ka pro d�ti 
v seminá�i �editelky D�tské misie v �R Libušky Pavelkové. Mile m� tam 
p�ekvapilo i setkání s Jindrou Steblovou, která se sv��ila, že v Hrádku ta-
ké te
 se sloví�kem pro d�ti za�ínají. 

Následoval dobrý k�es�anský ob�d i s buchtami, tak jak to má být…. 
Bylo to fajn si povykládat s lidmi, pro které je Boží království opravdu 
d�ležité. Odpoledne jsme se vrhli na prodejní stánek literatury a pom�cek 
pro d�tské kluby a besídky. Materiály se postupn� p�est�hovaly ze stol�
do našich tašek a aut. Setkání vyvrcholilo spole�ným sdílením a modlit-
bami. P�iznám se, že jsem odešla p�ed koncem. M�la jsem velkou chu� a 
pot�ebu využít �asu bez d�tí a pobýt hodinku sama v Boží p�ítomnosti a 
znovu si n�které v�ci p�ipomenout a promyslet. 

Škoda, že jsem se tam nesetkala s n�kým dalším z ostravského sboru, 
normáln� mi to bylo líto. Možná p�íšt�. Ovšem jestli se op�t Pavel ujme 
našich mlá
átek…. 

Dáša Ma�ásková 

Sedlák reptal na Pána Boha, že posílá p�íliš slunce a málo dešt�. Kdy-

by on to �ídil, d�lal by to lépe. B�h vyhov�l jeho p�ání a odevzdal mu moc 

nad živly. A tak se st�ídal déš�, a když namoklo, zase slunce a pak zas 

déš�. 

Obilí rostlo a bujelo. Když p�išly žn�, sedlák vzal kosu a rozmáchl se 

v obilí, které vyp�stoval sám, bez Boha. Stvol i klasy byly prázdné. Zapo-

mn�l totiž na vítr, aby se obilí opálilo. 

Tak i my bez vanutí Ducha svatého jsme jen hlušina a prázdnota. 

Z knihy „Slovo na dobrou noc“ od Ludvíka �ernocha 

Fishnet – více než k�es�anská jazyková škola 

Rádi bychom vám prost�ednictvím tohoto �asopisu dali více nahlédnou 
do života Fishnetu. �lenové našeho sboru jist� vnímají cizojazy�nou sku-
pinu v prvních �adách napravo p�i pravidelných ned�lních shromážd�ních, 
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ale už nám zbývá mén� p�íležitostí, jak sd�lit, co se u nás d�je, kam sm�-
�ujeme a o co usilujeme. Naší touhou je, aby práce Fishnetu a sboru moh-
la být vnímána jako d�v�ryhodné partnerství up�ené na stejný cíl. Cht�li 
bychom, aby Fishnet mohl být vnímán zvlášt� na poli misijní sborové 
práce jako ur�ité prodloužené rameno církve. Up�ímn� nás t�ší zájem �le-
n� sboru o život Fishnetu a doufáme, že naopak i my budeme p�ínosem 
pro r�st sborové práce. 

N�co k historii školy

Jazyková škola Fishnet byla založena v roce 1991 dv�ma misioná�i 
Sandrou a Stevenem Diehlovými a od svého vzniku prošla pestrým vývo-
jem. Její snahou a posláním však vždy z�stalo jedno téma: prost�ednic-
tvím výuky angli�tiny a následn� dalších aktivit, které škola pro své stu-
denty i jejich p�átele po�ádá, sdílet evangelium. Díky ob�tavé práci u�ite-
l� Fishnetu tak mohla vzniknout služba YMCA-Poruba a gospelové sku-
piny pro mládež Tensing a Revelation, Fishnet od roku 1991 po�ádá kaž-
doro�n� k�es�anské jazykové kempy pro d�ti a pro mládež a leckte�í �le-
nové našeho sboru také prost�ednictvím této služby uv��ili (V�ra Becko-
vá, Alena Holasová, Tomáš Buro�, Hana Grünbergerová, Petr Božo�, 
Marie Sokanská, Kristýna Kvasni�ková a další). Všichni pracovníci jazy-
kové školy Fishnet jsou v��ící k�es�ané p�evážn� z evangelikálních církví 
(CB, CJB, SCEAV, �CE) a v n�kterých p�ípadech i z katolické církve.  

N�co o lidech ve Fishnetu 

Práce jazykové školy Fishnet stojí a padá na lidech. Jsme si v�domi, že 
bez Boží pomoci a požehnání skute�n� nem�žeme nic a �asto byly 
v život� školy situace, kdy jsme v tuto pomoc museli s vírou doufat. Mu-
síme také �íct, že pomoc prozatím vždy p�išla a vždy v pravý �as. I to nás 
utvrzuje v tom, že Pán B�h je s námi a za misijním úsilím Fishnetu i lid-
mi, kte�í zde pracují, si stojí. A kte�í lidé že to vlastn� jsou? Mnoho z nich 
jsou �leny našeho sboru: Noemi Lachmanová, P�emek Šed�nka, V�ra 
Becková, Nathan Beck, Eva Fronková, Adam Parma, Hana Parmová, Ha-
na Grünbergerová, Katka Mašková, Lucie Crightonová, Nathan Crighton, 
Terry English, Ester Cieslarová a Tamara Czudková. Vedle t�chto lektor�
se k nám každoro�n� vracejí nebo p�ijížd�ji rodilí mluv�í z USA �i Velké 
Británie Letos to jsou: Amanda Lanier, Kevin Dickson, Patrick a Barbara 
Beckley, Steve Watt (CB Opava), nov� Laura Bazyn a Emily Korn. Tito 
lidé p�ijížd�jí, aby se naplno zapojili do misijního života Fishnetu i do 
místního sboru. 
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Vedle t�chto pracovník� také existuje celá �ada blízkých spolupracov-
ník� Fishnetu, kte�í pomáhají svou ú�astí �i p�ímou zodpov�dností p�i re-
alizaci aktivit za hranicemi t�ídy. Krom� výše uvedených uvádíme Alenu 
Holasovou, Pitrise a Galu, kterým bych rád pod�koval za ob�tavou práci 
p�i realizaci k�es�anského jazykového kempu pro d�ti a pro mládež, dále 
Tomáše Buron�, který se mnohokrát ú�astnil našich kemp�, víkendových 
akcí i mnoha dalších aktivit. Krom� jednotlivc� s našeho sboru Fishnet 
spolupracuje také s n�kolika misijními organizacemi mezinárodního p�e-
sahu. Al a Stacy Anderson z organizace Young Life nám velmi významn�
pomohli p�i realizaci letošního kempu pro mládež, organizace GEM 
(Greater European Mission), kterou byli vysláni V�ra a Nathan Beck, byla 
taktéž velmi nápomocná a poslala nám na stáž do Fishnetu a kempu další 
4 lektory angli�tiny. Jsme vd��ni i za jejich zapojení do celoro�ní práce 
Fishnetu. Dále je zde spolupráce s k�es�anskou vzd�lávací organizací ESI 
(Educational Services International), díky které jsme mezi sebe mohli pro 
letošní rok p�ivítat také Lauru Bazyn a Emily Korn. Již dlouhou �adu let 
je práv� prost�ednictvím lidí úzce spjata spolupráce YMCA-Poruba a 
Fishnetu a p�íležitostn� také navazujeme spolupráci s KAM (K�es�anská 
akademie mladých).  

Díky osobním vazbám s bývalými u�iteli �i lektory na kempech m�-
žeme spolupracovat také s n�kolika k�es�anskými sbory p�evážn� z USA 
(z Kalifornie a z Chicaga) a usilujeme o rozvoj spolupráce i s dalšími 
k�es�anskými organizacemi. Krom� Ostravy pokra�uje již druhým rokem 
také spolupráce s CB Opava a Elim Opava. Pracují a slouží zde celkem 3 
lekto�i Fishnetu – Barbara, Patrick a Steve. 

Pro letošní rok chystáme pro naše studenty spoustu pravidelných akti-
vit i mimo školní lavice a jist� vás o nich budeme pravideln� informovat. 
Budeme rádi, když o nich budete nejen v�d�t, ale budete mít také chu� se 
do nich zapojit. Naše aktivity mohou �len�m našeho sboru poskytovat 
zajímavé zázemí pro setkání s novými lidmi – studenty Fishnetu. P�átel-
ské vztahy, které tak p�irozen� vznikají, nám dávají možnost pod�lit se 
s druhými o nad�ji, kterou máme. T�šíme se na vás! 

Za jazykovou školu Fishnet 

Adam Parma 
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P�edstav se nám 

1. Jak se jmenuješ, kolik je ti let a co tv�j brat�í�ek? 
Jmenuji se Dominika Bechná a je mi 6 let. M�j bráška se jmenuje Ondra a 
budou mu v prosinci 2 roky. 
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2. Koho máš ráda z rodiny? 
Mám ráda celou naši rodinu 

3. Co máš ráda a co ráda d�láš? 
Mám ráda špagety a nudli�kovou polévku. Rada maluji a hraji si s Ond-
rou, zpívám a poslouchám pohádky. 

4. �ím bys cht�la být, až budeš velká? 
Ješt� nevím, možná malí�kou. 

Pozvání 

5. 11. prob�hlo Seniorátní setkání kazatel�, viká��, staršovstev a sboro-
vých pracovník� v T�inci – Dolní Lištné od 9.00 do 15.00 hodin. Téma 
tohoto setkání bylo RODINA VE SLUŽB� a �e�níky byli David Novák, 
Josef Fišer a Marek Rusnok. 

14. – 16. 11. se uskute�ní Evangelikální teologická konference: OKO ZA 
OKO – Starý zákon a dnešní etika. Hlavním �e�níkem bude britský staro-
zákonník C.J.H. Wright. Po�adatelem konference je �EA 

Modlíme se za: 

� sborovou práci a pracovníky 
� Boží moudrost pro bratry starší 
� bratra kazatele a jeho manželku 
� mládež a tým p�ipravující program 
� všechny d�ti v besídce a dorostu 
� naše m�sto a jeho obyvatelé 
� naše nemocné sestry �ížkovou Janu, Martínkovou Terezku, 

Smrekovou Ludmilu, Strakovou Martu, Švidrnochovou Marii, 
Trojanskou Bohumilu, Záletkovou Vlastu a bratry Barto�e Jana, 
Bartoše Miroslava, Chrom�áka Zde�ka, Orawského Michala, 
Straku Daniele, Šed�nku Václava 

� dále se modlíme za nemocné, opušt�né, zarmoucené, za nové pro-
buzení v našich sborech, nov� p�íchozí do našeho sboru, za všech-
ny nezam�stnané a pot�ebné 

� práci redak�ní rady a �asopisu 
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St�ípky 

o 26. 11. budou v našem sboru oddáni sestra Hana Grünbergerová a 
bratr Terry English. Na spole�né cest� životem jím p�ejeme Boží 
požehnání a lásku. 

o 3. a 4. 12. prob�hne konference �EA 
o 27. 11. se setkáme na 1. Adventním ve�eru, kde si budeme moci 

poslechnout koncert v podání Saxofon kvintet z CB Horní Suché 
o 4. 12. se sejdeme na 2. Adventním ve�eru, kdy nám poslouží jazy-

ková škola Fishnet se svým adventním pásmem písní a sv�dectví 
o 11. 12. nás �eká 3. Adventní ve�er, na kterém uslyšíme P�vecký 

sbor K�es�anských sbor� Opava a Haví�ov s adventním pásmem 
o 18. 12. prob�hne v 9.30 hodin D�tská váno�ní slavnost 
o 18. 12. uzav�eme 4. Adventní ve�er s P�veckým sborem Hrádek, 

který nás pot�ší svým adventním pásmem 
o 24. 12. se setkáme na „P�lno�ním shromážd�ní“ ve 22.00 hodin 

v naši modlitebn�
o 25. 12. nás �eká slavnostní shromážd�ní na Hod Boží váno�ní 
o 31. 12. bude shromážd�ní na ukon�ení roku v 16.00 hodin, od 

18.00 hodin bude p�estávka a pak v kavárn� pro p�ihlášené pokra-
�ování ve�era. Programem setkání budou sv�dectví, písn� modlit-
by, sout�že biblických znalostí, dobré jídlo, které si p�ineseme a 
další. 

o �eská biblická spole�nost po�ádá jako každoro�n� na sklonku 
roku Dny Bible. Letošní Dny Bible jsou zam��eny na pomoc nej-
chudší zemi sv�ta Etiopii (d�íve Habeš), kde 60% z 62 mil. obyva-
tel jsou k�es�ané. Biblická spole�nost zajiš�uje nové p�eklady Bib-
lí do tam�jších jazyk�. M�žeme se modlit za toto dílo a podpo�it 
je i finan�n�. 

o Uzáv�rka p�íštího �ísla bude 10. ledna 2006 

Vzkazy 

� Paní Libuška z Bohumína moc d�kuje br. Orawskému za poslední 
kázáni v Bohumín�. B�h skrze n�j promluvil do její situace a zno-
vu nasm�roval její život 
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� Pro Honzu Va�uše: Honzo, moc T� zdravíme a z narození Samue-
le jsme nadšeni! P�ejeme Ti, aby se Ti s Boží pomocí da�ilo vést 
rodinku do Boží blízkosti. Ma�ásci z Bohumína 

� Jakube Mrázku, chceme Ti a tvému týmu mládeže pod�kovat za 
to, jak v�rn� sloužíte skupince našich bohumínských mládežník�, 
kte�í k vám každý týden dojížd�jí. Je to pro nás velká pomoc. CB 
Bohumín 

� Redakce d�kuje bohumínským za vymyšlení nové rubriky do ob-
�asníku „Víš to?“, a doufáme, že se do této rubriky zapojí i jiní 
�lenoví našeho sboru 

� Redakce taktéž d�kuje všem, kte�í p�isp�li do tohoto �ísla zpravo-
daje a nám tak umožní dozv�d�t se spoustu zajímavých informací. 

Naši oslavenci 

V listopadu 

Figa Pavel 
Orawská Marcela 
Jevsej�ik Lubov 
Prudilová Alice 
Štigler Jan 
Fojtík Karel 
Lachmanová Noemi 
Dickson Kevin 
Beck V�ra 
Zdražilová Miroslava 
Fürstová Ester 
Ma�ásková Marie 

a d�ti 

Linzerová Marie 
Bova Tomáš 
Blažej Ji�í 
Maštalí� Martin 

V prosinci 

Ma�ásková Bohumila 
Blažej Št�pán 
Kun Ondrej 
Ma�ásek František 
Mrázková Libuše 
Kunová Pavla 
Urbanová Miroslava 
Linzerová Darina 
Bou�ek Stanislav 
Mrázek Ji�í 
Demeterová Jaroslava 

a d�ti 

Bechný Ond�ej 
Zon�a Adam 
Pantoková Markéta 
Kutá Nelly 
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- Sbory Církve bratrské jsou spole�enstvím lidí, kte�í v��í v Ježíše Kris-
ta jako Božího Syna a svého Zachránce 

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

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

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

Církev Bratrská Ostrava – kontakty:  

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

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

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

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

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

Sazba a tisk: ethics@ethics.cz
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