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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 3. 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  



Stránka    3 

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 
 
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 
sobota  v 15,00 mládež, v dom� u Marcolových 
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�.  
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M�jte zájem jedni o druhé 

 
„Tu ho nalezl n�jaký muž jak bloudí po poli, a zeptal se ho: „Co hle-

dáš?“ Odv�til: „Hledám své bratry. Pov�z mi kde pasou.“    (Gn 37, 
15 16) 

Znám n�které lidi, kte�í s obdivuhodným zápalem navšt�vují ve vol-
ném �ase matriky a farní ú�ady, aby zjiš�ovali své p�edky. Jeden �lov�k 
mi �ekl, že vystopoval své p�edky až do sedmnáctého století. Moc ho to 
t�ší. Kdo jiný se m�že n��ím takovým pochlubit? 

 
M� už v d�tství zaujalo n�co jiného. Když jsme n�kam cestovali 

s rodi�i, vždycky jsme vyhledali naše shromážd�ní a tamní bratry a sestry. 
Z�stalo mi to i za studií. O prázdninách a o dovolených a pak p�i služeb-
ních cestách a pozd�ji s rodinou, všude jsme vyhledali naše shromážd�ní, 
a když tam nebylo, tak shromážd�ní n�jaké sesterské církve. Vd��n� 
vzpomínám na všecka setkání na vzácná spole�enství s v��ícími lidmi a 
t�ším se z každého nového setkání. Vzniká tak mnoho p�átelství, která 
trvají stále. Je to radost nacházet bratry a sestry, slyšet jejich sv�dectví 
života s Pánem, sdílet si zkušenosti, povzbuzovat se ve ví�e. Každý sbor, 
každá kazatelská stanice má jinou v�ni a poznáte, že dohromady je to 
nádherná kytice sloužící Bohu k sláv� a lidem ke spasení. 

 
Možná jste si všimli, že se mezi námi ve sboru ob�as objeví n�jaký 

bratr nebo sestra, když jsou na lé�ení v Klimkovicích. N�co podobného 
jsme zakoušeli ve sboru ve Veselí nad Lužnicí. Díky vyhlášeným lázním 
v T�eboni k nám p�icházela do shromážd�ní každý rok �ada v��ících lá-
ze�ských host� z nejr�zn�jších sbor�. Zaujalo m� sv�dectví jednoho 
z nich. Bratr �íkal, že nechodí jen po procedurách a do shromážd�ní, ale 
že Pán mu položil na srdce modlit se za svoje bývalé spolustudenty, kte�í 
bydlí v oblasti jižních �ech, navštívit je a vydat jim sv�dectví o Božím 
zásahu lásky do jeho života a pozvat je k Pánu Ježíši. 

 
P�ipomíná mi to Josefovo prohlášení: „Hledám své bratry.“ P�ijm�te 

toto sv�dectví k povzbuzení, abychom nez�stávali u „svého jistého“, ale 
aby nás láska Pána Ježíše vedla k touze hledat bratry a sestry, setkávat se 
s nimi, modlit se spolu a sdílet s nimi poznání a zkušenosti na cest� života 
víry. Využijme k tomu nadcházející �as prázdnin a dovolených. 
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�adu z Vás �ekají radostné úkoly, ale také velká zodpov�dnost p�i po-
�ádání letních tábor� pro d�ti, dorost a mládež z centra sboru i z našich 
kazatelských stanic. Jsem vd��ný Pánu Bohu za vás všechny, kte�í máte 
zájem o druhé, v�nujete tomu sv�j �as, lásku i prost�edky. V��ím, že se 
k tomu Pán Ježíš p�izná, že posloužíte t�m kdo vám budou sv��eni a sami 
budete zbohaceni a posíleni ve ví�e. 

 
Všem �len�m a p�átel�m našeho sboru p�eji p�kné prázdniny a dovo-

lenou, odpo�inek a zotavenou a nabytí nových sil i zkušeností s naším 
Pánem. 
 

Váš bratr Jan Drahokoupil. 
 
Konference Církve bratrské, 12. - 13. kv�tna 2006 v Hradci 
Králové 

 
Ú�astnit se konference CB znamená vždy pro mne velikou zkušenost. 

Ze složení delegát� a kazatel� lze usuzovat na složení pracovník� ve sbo-
rech. V porovnání s mým minulým delegováním na konferenci, které bylo 
p�ed 11 roky, je patrné omlazení delegát�. Je povzbuzující, že na odpo-
v�dná místa v našich sborech se staví a je ochotna p�ijmout zodpov�dnost 
celá �ada nových a mladých pracovník�. Mám také velikou radost z toho, 
když vidím mezi delegáty celou �adu brat�í a sester, jejichž rodi�e a pra-
rodi�e jsem znal ze svého mládí. Je to veliká výsada a Boží požehnání, 
když se víra d�d� p�enáší na otce a vnuky. Konference je pro mne sv�dec-
tvím Boží milosti a požehnáním nám lidem v tom, že se v naší církvi p�i-
rozen� obnovuje kazatelský sbor, a pro práci ve sborech je ochotna se za-
pojit celá �ada nových služebník�. 

Konferenci zahájil svým pozdravem br. kaz. Martin Legát z po�ádají-
cího sboru slovem z Fil 1, 3 - 11. Poté následovalo jednání podle daného 
programu konference. Z toho uvádím pouze 2 body. Pro ordinaci za kaza-
tele CB byli navrženi brat�i viká� Viktor Ber ze sboru v Kolín�, kazatel-
ské stanice v Pod�bradech a Ladislav Melkus vedoucí pracovník stanice v 
Hranicích na Morav�, který má civilní zam�stnání. Brat�i byli schváleni 
konferencí k ordinaci. Dále bylo jednáno o podílu CB na mzdách kazatel� 
(p�vodn� valorizace mezd). Doposud platí solidarita po�etn�jších sbor� s 
mén� po�etnými. Je dána klí�em pro výpo�et celkového objemu podílu 



Stránka    6 

CB na mzdách kazatel�, který se stanovuje tak, že 40% bude vypo�ítáno 
dle po�tu kazatel� a 60% dle po�tu plnoprávných �len�. Tento klí� zna-
mená, že sbory s menším po�tem �len� než 50 jsou podporovány, s v�t-
ším po�tem �len� podporují mén� po�etné sbory. Diskuzí a opakovaným 
hlasováním byla konferencí p�ijata zm�na klí�e na 60% na kazatele a 40% 
na �lena. Protože v sou�asné dob� jsou n�které misijní sbory s malým po-
�tem �len� a pro n� by tato zm�na znamenala nereálný nár�st odvod� do 
Rady, byl p�ijat pozm��ující návrh Rady, který do podílu CB na mzdách 
kazatel� promítá �asov� vymezenou úlevu pro misijní sbory. Po dobu 4 
let bude misijnímu sboru p�íslušná �ástka zvyšována po 25% ro�n�. Pro 
náš sbor to znamená, že v d�sledku p�ijaté zm�ny budeme na podíl CB na 
mzdách kazatel� p�ispívat mén� o 21,5 tis. K�. 

Ve�erní shromážd�ní vedl p�edseda br. kaz. Pavel �erný. Byla slavena 
Svatá ve�e�e Pán� delegát� s �ástí místního sboru. Slovem posloužil br. 
kaz. Daniel Fajfr na text 2Kor 2, 12 - 3,3. N�které myšlenky: Naše služba 
Bohu má von�t všem kolem nás. Má von�t i našim nejbližším. Jsme po-
slušní služebníci, kte�í mají pouze svoje t�lo, které máme vydávat Bohu k 
ob�ti. Naší službou popisujeme životy a srdce našich poslucha��. Jsme 
hlin�né nádoby, užitné k denní pot�eb�, ne ozdobné vázy �i poháry. Na 
záv�r shromážd�ní byli ordinováni brat�i Ber a Melkus za kazatele CB. 

Druhý den konference nás navštívili hosté z �CE, bratr synodní senior 
Joel Ruml a sestra synodní kurátorka Mahulena �ejková. Božím Slovem 
posloužil br. Joel Ruml. P�ipomn�l to, že naše práce není s neživým mate-
riálem, který se poddává zcela naší zru�nosti, ale s „živým“, který má 
svoji v�li, dispozice a city. Dále p�ipomn�l dobu, ve které žijeme. Spadla 
nám pouta a každý se rozb�hl za svými p�áními. Tam, kde prosazujeme 
svoje zájmy, tam se vy�azujeme z okruhu svých známých. Kolem nás 
vládne falešná svoboda. 

Po konferen�ním rokování promluvil br. p�edseda. P�ednesl p�edpov�-
di n�kterých teolog�, kte�í p�ed léty p�edpovídali, že v dnešní dob� dojde 
k zesv�tšt�ní spole�nosti. Nyní zjiš�ují, že toto se nekoná, a že se mýlili. 
Naopak, sv�t má v�tší zájem o duchovní v�ci. Žel, že to není k�es�anství, 
ale východní náboženství, astrologie, lé�itelství. �lov�k má touhu po du-
chovních v�cech, záleží na tom, jak se k n�mu dovedeme p�iblížit a pov�-
d�t mu o Pánu Ježíši. Zv�stování Krista a život pat�í nevyhnuteln� k sob�. 
P�i naši služb� nev��ícím lidem se jim m�žeme p�izp�sobit ve zv�sti o 
Kristu, ale ne v etice. Tam, kde se Izrael nelišil od pohanských národ� 
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dostal se do ztráty. 
Konference se zú�astnilo asi 160 lidí. Hostit takovou konferenci mo-

hou pouze ty nejv�tší sbory. Vše bylo dob�e zorganizováno. Ob�dy, ve�e-
�e a snídan� se podávaly v pastora�ním centru Katolické církve, d�íve Je-
zuitské koleji. Noclehy byly z �ásti tamtéž a z �ásti v za�ízení na Stadio-
nu. P�i p�estávkách b�hem jednání konference bylo p�ipraveno bohaté po-
hošt�ní, které pro nás nachystaly sestry z místního sboru. 

Ke konferenci také pat�í rozhovory a pozdravy s bratry a se sestrami. 
Sdílení se se zkušenostmi, které máme ve služb� Bohu. 

 
Miroslav Buká�ek 

 
Zem�el br. František Mrázek /1912-2006/ (1. �ást) 
 

Letos na 1. máje si Pán B�h odvolal k sob� svého v�rného služebníka 
br. Františka Mrázka z našeho sboru v požehnaném v�ku tém�� 94 let. 

Bratr se narodil v Kojetín� v rodin� klempí�e a pokrýva�e jako 
nejmladší ze šesti d�tí. Otec však musel brzy do války a vrátil se jako le-
gioná� z Ruska až po válce. B�hem vojenské služby se však odcizil své 
rodin�, kterou nakonec zcela opustil. Maminka se t�emi d�tmi, které p�e-
žily d�tská léta, se vrátila do Ostravy-Mariánských Hor, odkud pocházela. 

 
František za�al navšt�vovat katolické náboženství. Maminka Františka 

Mrázka v dob� národnostního a náboženského t�íbení za první republiky 
slyšela na jednom z po�etných tábor� lidu vynikajícího �e�níka fará�e 
�eskobratrské církve evangelické Dr. Poláka, který ji natolik zaujal, že 
za�ala s d�tmi navšt�vovat náboženství a bohoslužby �CE. Br.Mrázek 
celý život vd��n� vzpomínal, že zde dostal k Vánoc�m svou první Bibli 
svatou, jejíž �etba m�nila jeho život. V �CE byl fará�em Jaroslavem Kan-
torkem konfirmován. 

 
Svá d�tská léta prožíval František ve velké chudob� p�ímo ve stínu 

komín� Vítkovických železáren. Tady po válce vyvíjela svou charitativ-
n�-sociální �innost spole�nost tzv. Božích bojovník�, snad �eská obdoba 
Armády spásy. Ta se snažila shromaž	ovat d�ti ze sociáln� slabých rodin, 
sloužit jim sv�dectvím evangelia a organizovala pro n� prázdninové po-
byty v p�írod�. Pro tuto práci získávala finan�ní prost�edky od prosperují-
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cích živnostník� a obchodník�. Koncem t�icátých let min. století se však 
za�ala prohlubovat hospodá�ská krize a spole�nost Božích bojovník� se 
ohlížela po n�kom, kdo by jejich službu p�evzal a mohl v ní nadále pokra-
�ovat. Toto riziko v nejisté dob� podstoupil tehdejší kazatel Jednoty �es-
kobratrské v Olomouci Josef  Štifter. P�evzal od Božích bojovník� d�ev�-
nou kapli na okraji Vítkovic i s jejich dluhy, inventá�em a také s chlapcem 
Františkem Mrázkem. Tak za�alo v Ostrav� shromážd�ní Jednoty �es-
kobratrské. Kazatel Štifter seznámil Františka s jiným mládencem, krej-
�ím Jaroslavem Rosickým, který pocházel z Horní Krupé na �eskomo-
ravské vyso�in�. Mezi ob�ma mládenci za�alo celoživotní p�átelství. Oba 
m�li srdce zapálené pro Pána Ježíše Krista a spole�n� za�ali s mraven�í 
píli budovat základy nového sboru Jednoty �eskobratrské v Ostrav�. 

Za války našli úto�išt� ve sboru a v rodin� br. Rosického totáln� nasa-
zení do ostravského t�žkého pr�myslu. Když se hned po válce br. Mrázek 
oženil se setrou Libuší Drozdovou, otev�eli i oni svou rodinu mnohým 
osam�lým lidem. Po roce 1948 nastal p�íliv brigádník� na Ostravsko 
hlavn� z východního Slovenska, kte�í p�icházeli pracovat na tzv. stavby 
socializmu nebo do dol�. Mnozí z nich našli první domov op�t u Mrázk�. 

 
Bratr byl skute�ným písmákem. O jeho vztahu k Písmu sv�d�í i to, že 

v dob�, kdy se ješt� u nás ani nemluvilo o n�jaké parafrázované Bibli, 
p�evypráv�l Bibli tak, aby ji mohly s porozum�ním �íst i jeho d�ti. Tuto 
p�evypráv�nou Bibli pak dostaly v solidní vazb� jeho d�ti jako dar pro své 
budoucí rodiny. 

Bratr Mrázek v�rn� konal ve sboru všechno, co bylo zapot�ebí. Vyu-
�oval besídku, pro niž zpracoval �ty�letý program vyu�ování. Mnoho let 
vedl mládež, p�estože jeho vlastní rodina se postupn� rozr�stala. Jako 
laický kazatel ob�tav� sloužil Božím slovem na po�etných stanicích ost-
ravského sboru, po �adu desetiletí byl �lenem staršovstva. V dosp�lém 
v�ku se nau�il hrát na harmonium, pozd�ji na varhany, aby mohl dopro-
vázet p�i zp�vu písní. Aby se nemusely p�i doprovodu obracet stránky 
zp�vníku, celý jej p�epsal tak, aby každá píse� byla na jedné stránce. N�-
kdo o n�m pov�d�l, že založil varhanickou dynastii. Po n�m se totiž služ-
by za varhanami sboru ujal jeho syn Ji�í a dnes už �asto za nimi alternuje 
jeho vnu�ka Marta. Když sbor nem�l dirigenta p�veckého sboru, ujal se i 
této služby a po léta ob�tav� rozmnožoval pís�ový materiál pro p�vecký 
sbor. To nebylo samoz�ejm� bez nebezpe�í ze strany orgán� StB, které 
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bedliv� st�ežily, aby se nic, co nebylo schváleno, nerozmnožovalo. 
Dlouhá léta d�lal zajímavé sborové nást�nky, u kterých se i za totality 

zastavovali mnozí kolemjdoucí. D�lal p�es 50 let hospodá�e a pokladníka 
sboru. Zvlášt� v dob�, kdy se stav�ly nové modlitebny, to byla velmi ná-
ro�ná služba. 

Když p�estal fungovat splachova� na WC nebo se ucpala kanalizace, 
docela automaticky se ujal její opravy atd. Každá práce pro Boží králov-
ství byla pro n�ho stejn� d�ležitá. Zasko�il ochotn�, když vypadl n�kdo, 
kdo m�l na starosti úklid modlitebny a stejn� pohotov� se zhostil služby 
za kazatelnou, když nep�ijel sloužící bratr. 

 
Bratr se p�vodn� vyu�il modelá�em, ale nakonec se mu poda�ilo získat 

práci v chemické laborato�i, kde se zapracoval na výborného laboranta. 
Byl state�ným vyznava�em Pána Ježíše i ve svém zam�stnání. Když po 
únoru 1948 rozdali v továrn� p�ihlášky do KS� s tím, že to musí do ur�ité 
hodiny všichni takto poct�ní podepsat, podepsal se jako Ferenc Futurista. 
Když mu vytýkali, že tím zneuctil KS�, odpov�d�l, že nic ne�íkali o tom, 
že to mají podepsat vlastním jménem. P�es r�zné vyhr�žky z�stal se svou 
manželkou a �ty�mi d�tmi, které jim Pán B�h daroval, v�rný svému Pánu. 
 

Jaroslav Orawski  
 
Modlitby za Ostravu 
 

Tak se nazývá ekumenické setkání, které se v pond�lí 29. kv�tna sešlo 
již po páté v naší modlitebn�, abychom se spole�n� modlili za m�sto Ost-
ravu, jeho p�edstavitele a p�edevším za Boží dílo, které v n�m konají jed-
notlivé církve a r�zná církevní a diakonská za�ízení, ale i jednotlivci. Už 
ani nevím p�esn�, na kterém ekumenickém setkání p�ed n�kolika léty n�-
kdo navrhl, abychom se nescházeli jen jednou do roka p�i ekumenickém 
modlitebním týdnu, ale aby se tato setkání konala vícekrát do roka, a aby-
chom se modlili za Ostravu. Jestli se nemýlím, tak to navrhnul br. fará� 
Bohdan Stepien z �ímsko-katolické farnosti v Ostrav�-P�ívoze. Sou�asn� 
m� brat�i z ekumény požádali, abych tato setkání p�ipravoval a vedl. 

 
Další myšlenkou, která obohatila tato setkání, bylo spojení modlitební-

ho shromážd�ní s podáváním stru�ných zpráv o konkrétních vybra-
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ných aktivitách z  jednotlivých sbor� nebo diakonských služeb, kte-
rou podají vždy jejich zástupci. Tyto zprávy se zmi�ují obvykle o tom, 
v �em je ta služba p�ínosem a také s jakými problémy se potýká. Za ty 
pozitivní v�ci pak d�kujeme Pánu Bohu a za ty negativní a problémové 
v�ci se modlíme. 

 
V uplynulých modlitebních ve�erech jsme se dozv�d�li zajímavé v�ci. 

Slyšeli jsme nap�. o vesni�ce soužití, kterou vybudovala katolická charita 
v Ostrav�–Muglinov�, o práci ve v�zení od v�ze�ských kaplan�, se kterou 
nás seznámil jeden z nich br. Jan Ko�nar. Slyšeli jsme o namáhavé služb� 
organizace Teen challenge, která pracuje mezi drogov� závislými lidmi, o 
misijních aktivitách K�es�anského sboru v Ostrav�-Záb�ehu, o práci Ar-
mády spásy v Ostrav� a dalších aktivitách. Velmi zajímavé byly také in-
formace Telepace o p�íprav� vysílání k�es�anské televize Noe, která už 
mezi tím za�ala vysílat. P�ínosná byla informace o práci Student� pro 
Krista /KVŽ/. Jsem vd��ný za všechny informace o tom, co se v Ostrav� 
na misijním a diakonském poli d�je a rád se za takovou službu modlím, a 
�asto nejen ten konkrétní ve�er, kdy se scházíme k spole�ným modlitbám. 
Zajímavá byla také zpráva sestry, která v základních školách po�ádá tzv. 
etické dílny, na kterých hovo�í s d�tmi o k�es�anské etice. Setkává se 
v této služb� s mnoha t�žkostmi zejména ze strany �editel� škol. Bylo 
z�ejmé, jak velice pot�ebuje naše modlitebné p�ímluvy. 

Prožívám také radost z toho, co všechno se pro záchranu lidí od h�íchu 
v Ostrav� d�je a jsem vd��ný za mnohé pracovníky, kte�í �asto dobrovol-
n� nebo jen za malou mzdu slouží s velikým osobním nasazením Pánu 
Bohu i lidem. Jsem p�esv�d�ený, že tyto služby vedou k duchovní prom�-
n� Ostravy, a že jsou svým zp�sobem protikladem toho, jak reprezentuje 
Ostravu nap�. Stodolní ulice a jiné podniky. 

 
P�i posledním již zmín�ném setkání byl p�ítomen vzácný host br. bis-

kup František Václav Lobkowicz, který úvodem pov�d�l biblické slovo a 
osobní sv�dectví o pot�eb� modliteb. Dále pak u p�íležitosti 10. výro�í 
vzniku Ostravsko-opavské diecéze �ímsko-katolické církve se zabýval 
otázkou, jak její založení p�isp�lo k misijní a evangeliza�ní služb� této 
nejv�tší církve na území Ostravy. Jen stru�n� zmíním, že za tuto dobu 
vzrostl po�et duchovních v této diecézi asi o 10%. Bratr biskup se také 
domnívá, že p�es veliký sekulariza�ní tlak p�ece jen po�et návšt�vník� 
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bohoslužeb neubývá, spíše naopak. Naproti tomu se možná tolik lidí ve-
�ejn� nehlásí k tomu, že jsou �leny �ímsko-katolické církve, jak tomu bylo 
d�íve. Zmínil také rozsáhlou práci katolické Charity a zahájení vysílání 
k�es�anské televize Noe. Jeho slovo bylo velmi obsáhlé, takže ani nezbyl 
�as na další zprávu, kterou m�l podat br. far. Stanislav Pientak ze Slezské 
evangelické církve a.v., která se m�la týkat práce a služby katedry kate-
chetiky na Ostravské universit�. Bratr se z neznámých d�vod� na setkání 
nedostavil. O této služb� uslyšíme n�kdy p�íšt�. 

 
Celé shromážd�ní bylo prokládáno modlitbami za ší�ení evangelia 

v Ostrav�, za službu církví i za pracovníky r�zných oblastí naší k�es�an-
ské služby. Snad to n�komu mohlo p�ipadat velmi neobvyklé, že shro-
mážd�ní, ve kterém z�ejm� byla p�evaha protestant� se modlí za práci a 
službu biskupa �ímsko-katolické církve. Byl jsem vd��ný, že br. biskup 
Lobkowicz v  dob�, kdy m�l mnoho oficiálních povinností spojených 
s desátým výro�ím založení biskupství, si ud�lal �as na toto modlitební 
setkání. 

 
Tím více mne mrzela slabá slábnoucí ú�ast �len� našeho sboru, ale i 

ostatních evangelických církví. Jako bychom se už ani nepot�ebovali 
modlit. Mrzí mne to tím více, že se tato modlitební setkání konají v naší 
modlitebn� a �lenové našich sbor� bývali kdysi pro ostatní evangelické 
k�es�any p�íkladem opravdových modlitebník�. Dnes nás v tom �asto za-
hanbí i �lenové tzv. lidových církví. Kladu si otázku �ím to je? Že by to 
bylo znamení hlubší duchovní krize mnohých z nás? Tím více bychom se 
proto pot�ebovali modlit. 

 
Modlitby za Ostravu jsou pro m� také zdrojem informací, které sv�d�í 

o tom, že církve na území Ostravy p�ece jen zápasí o ší�ení evangelia a že 
v mnoha oblastech se d�jí velmi povzbudivé a nad�jné v�ci. Tato setkání 
pot�ebujeme také proto, abychom získali inspiraci k práci na duchovní 
prom�n� Ostravy a jejich obyvatel. Díky Bohu, že na tento úkol nejsme 
sami, ale že zde máme mnoho brat�í a sester, kterým jde o totéž, i když 
pat�í k jinému spole�enství. 
 

Jaroslav Orawski 
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Bohatá ned�le 
 

Každé shromážd�ní je jiné. Pokaždé jsme osloveni jiným zp�sobem, 
každé klade d�raz na n�co jiného. Pr�b�h n�kterých shromážd�ní je slav-
nostn�jší, mimo�ádný. Tak tomu bylo i na letošní Svatodušní ned�li, 
4. �ervna 2006 v Ostrav�. 

Spolu s rodi�i, Pavlem a Marcelou Zon�ovými jsme si vd��n� p�ipo-
mn�li vzácný dar, jejich malou dcerušku Sáru. Znovu a znovu jsme si 
uv�domovali, že to není samoz�ejmé, když se narodí zdravé d��átko a že 
rodi�e stojí o požehnání svých d�tí. Malé Sá�e jsme Boží požehnání, p�í-
tomnost a blízkost v život� ústy bratra kazatele vyprošovali a rodi��m 
p�ejeme mnoho moudrosti, trp�livosti a Boží pomoci p�i výchov� nejen 
dcerky, ale i staršího Adama. Samoz�ejm� k tomu pat�í i Boží požehnání 
celé rodin�. 

Byla pro nás povzbuzením p�ítomnost p�edsedy RCB, bratra kazatele 
Pavla �erného, který nám posloužil výkladem Božího Slova, který p�ed-
cházel následujícímu výjime�nému slavnostnímu aktu. 

V další �ásti shromážd�ní jsme totiž byli sv�dky ordinace našeho brat-
ra Ing. Jana Ko�nara do diakonské služby. Jan Ko�nar je druhým bratrem 
– v�ze�ským kaplanem v naší církvi, který byl pro tuto práci ordinován (= 
odd�len, vy�len�n). Asi není t�eba zd�raz�ovat, že práce ve v�ze�ské 
služb�, kde bratr pracuje není snadná. Vyžaduje kus odvahy, trp�livosti, 
porozum�ní, ale p�edevším mnoho lásky. Díky Pánu Bohu za to, že bratra 
Ko�nara vlastnostmi pot�ebnými pro tuto službu obda�il. Vyprošujeme 
milému bratrovi hojnost Božího požehnání v jeho nelehkém postavení. 

Tutéž ned�li odpoledne se konalo slavnostní shromážd�ní v nedaleké 
Opav�, která bývala p�ed osamostatn�ním naší, ostravskou stanicí. B�hem 
tohoto shromážd�ní prob�hla instalace nového opavského kazatele 
a správce sboru, bratra kazatele Karla Buby. Pozvání do shromážd�ní p�i-
jali i n�kte�í z ostravského sboru CB. A to nejen proto, že s bratry a 
sestrami v Opav� máme dlouholeté p�átelské a bratrské vazby, ale i proto, 
že nový opavský bratr kazatel je nám velmi milý bratr, se kterým (v�etn� 
jeho rodiny) jsme se dosud pravideln� setkávali v našich shromážd�ních 
v Ostrav�. A to jsme sed�li spole�n� v lavicích nebo pod kazatelnou p�i 
jeho kázáních. 

Instalaci provedl p�edseda RCB, bratr kazatel Pavel �erný. Ve svém 
kázání mluvil o nesnadné úloze kazatele ve sboru, v r�zných situacích 
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sborového života, kdy i p�i sebelepších a dlouholetých zkušenostech si 
n�kdy ani kazatel ani staršovstvo neví rady. Díky za to, že Pán B�h má 
pro každou situaci nejlepší radu a jedine�né �ešení. 

B�hem shromážd�ní jsme s pot�šením vyslechli dv� skladby, které za-
hrála sestra Irena Steblová (rozená Bubová) na klavír a n�které písn� 
opavské mládeže, stejn� jako n�kolik pozdrav� p�ítomných kazatel� a vi-
ká��. Záv�r byl v�nován modlitebnímu ztišení. 

Bratru kazateli Karlovi Bubovi a jeho milé manželce Helen� p�ejeme 
Boží požehnání p�i služb� v opavském sboru Církve bratrské. Stejn� p�e-
jeme všem brat�ím a sestrám mnoho vzájemného porozum�ní a lásky me-
zi sebou navzájem a také mezi kazatelem a sborem. 

Tolik ve stru�nosti o bohaté svatodušní ned�li 4. �ervna, kdy jsme byli 
pot�šeni vzájemnými setkáními, Boží p�ítomností, Jeho doteky p�i boho-
službách, ale také vzájemným obecenstvím a p�ítomností n�kterých host�, 
se kterými nebýváme �asto. 
 

Vojtech Asszonyi Béla 
 
Návšt�va „z východu“ 

 
Dovolte mi moji milí vyjád�it své �erstvé dojmy po práv� prob�hlé so-

bot� a ned�li (10. a 11. 6.), kdy brat�i a sestry z Košic oplatili našemu 
sboru lo�skou podzimní návšt�vu. 

Naše „uvítací“ delegace (Jan Drahokoupil, Leo Targosz s manželkou, 
Mirek Buká�ek a já) o�ekávala na hlavním nádraží ve 14.30 zpožd�ný 
„Koši�an“. Host�m, kterých p�ijelo �ty�iadvacet, Mirek odvezl zavazadla 
do modlitebny a následovala prohlídka m�sta Ostravy. Po�así nám p�álo. 
Hroziv� vyhlížející mraky se rozptýlily. Prohlídku zorganizoval a �ídil náš 
bratr kazatel. Nejprve panoramatický výhled z výšky vyhlídkové v�že ost-
ravské radnice s komentá�em paní pr�vodkyn� a po té procházka centrem 
m�sta p�es nám�stí až k tramvaji u divadla A. Dvo�áka. �ást našich host� 
p�šky došla až k naší modlitebn�. Sva�inu ve sborové kavárn� zajiš�oval 
pod vedením Ani�ky Drahokoupilové a Kv�ty Klamkové tým sester 
s n�kterými mládežníky a Petrem Pacholkem. Byla zde již p�ipravena ká-
va a ob�erstvení z domácí kuchyn� dalších našich sester. 

Žel, ve�erního programu v 18 hodin se krom� hostitel� p�íliš našich 
domácích neú�astnilo. V tom jsme z�stali za košickými oproti lo�sku po-
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zadu. Kdo nep�išel, p�išel o bohatý program. Po úvodu bratra kazatele 
Halži zazpíval svou první píse� „spevokol“ dirigovaný jeho manželkou. 
Ta potom pohovo�ila o programu vyu�ování skupinky sester, kterou vede. 
Po vystoupení místop�edsedy staršovstva br. Havrily nám p�iblížila zase 
jeho dcera ekumenickou práci v klubu pro romské d�ti a také misii 
v Africe, kterou košický sbor podporuje. Vše doplnila promítnutím bohaté 
fotodokumentace. Brat�i Žežula a Biben nám p�iblížili práci s mládeží, 
bratr Jaško práci s mladými rodinami. Ten nám ješt� zazpíval 
s doprovodem kytary sólovou píse�. 

V rámci tohoto ve�era dostala p�íležitost naše milá „teti�ka Mrázko-
vá“, aby povypráv�la o historii kontakt� našeho sboru s bratry „z výcho-
du“. O t�ch, kte�í p�išli na Ostravsko za prací a zakotvili nakonec v našem 
sboru. Ona s manželem to byla, kdo se jich po válce ujímali, pomáhali jim 
shán�t práci a ubytování a duchovn� se jim v�novali. Jedním z nich je i 
náš milý bratr Béla Asszonyi. Dalším z nich byl milý bratr Havrila, který 
naopak odvedl teti�ce nejstarší dceru Zde�ku „na východ“, práv� do Ko-
šic. ����

Ostravští „Mrázkovci“ pochopiteln� rádi ubytovali své p�íbuzné – 
„Havrilovce“, ale byli ochotni p�ijmout kohokoliv a pat�ili k mým opo-
rám, když jsem �ešil ubytování. Byl jsem až do poslední chvíle napjatý, 
t�sn� p�ed p�íjezdem se po�et host� zvýšil o dva a �ada domácích nabídky 
k ubytování od�ekla. Na druhou stranu m� zklamalo, že mnoho našich 
ubytování nenabídlo v�bec, když m�li takovou jedine�nou p�íležitost pro-
jevit pohostinnost. (1.P 4,9: „Bu�te jedni k druhým pohostinní a ne-
st�žujte si na to!“) Klamkovi nakonec vzali sami na nocleh hosty �ty�i a 
tak Boží moudrost m�la �ešení pro všechny problémy. 

Ned�lního shromážd�ní jste se v�tšinou již zú�astnili. Bratr kazatel 
Halža m�l zasahující slovo k období Letnic a „spevokol“ posloužil další-
mi písn�mi. Ješt� po shromážd�ní byla p�íležitost k rozhovor�m, v kavár-
n� u ob�da, nebo po ob�d� v parku. Rád jsem to využil. Za krásného slu-
ne�ného po�así jsme doprovázeli op�t milé bratry a sestry na nádraží. Dí-
ky Pánu, že se jim v našem shromážd�ní i v domácnostech tak líbilo a n�-
kte�í projevili touhu setkání ješt� zopakovat. 
 

Jan Ko�nar 
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Rodiny na Velké Lhot� - kv�ten 2006 
 

Hemžení mra�na d�tí a jejich kupodivu odpo�ívající rodi�e – tak to 
vypadalo p�edposlední kv�tnový víkend v okolí modlitebny CB na Velké 
Lhot�. P�tadvacet dosp�lých a �ty�iadvacet ratolestí z našeho ostravského 
sboru si spole�n� hrálo, povídalo a relaxovalo – a všichni si to moc užíva-
li! Zdá se Vám po�et ú�astník� neuv��itelný? Pak klidn� po�ítejte se 
mnou! 

Za skv�lý nápad uspo�ádat pobyt rodin a za organizaci celé akce vd�-
�íme Alici a Honzovi Prudilovým, nemohli chyb�t jejich Marek a Jani�ka. 
Sv�j díl na úsp�chu víkendu m�la V�ra Beck se svým kuliná�ským um�-
ním. P�ijela s manželem Nathanem a dcerkami Ani�kou a Emily. Další 
Ani�ka, tentokrát Asszonyi, spolu s bráchou Honzíkem a rodi�i Hankou a 
Tomášem chystali snídani. V kuchyni se p�i pe�ení ku�at osv�d�il také 
Aleš Juchelka, jejich Emu, Oskara a zatím nenarozené p�ekvapení zvláda-
la mezitím jeho žena Terezka. Miminek v b�íšku s námi bylo ostatn� hned 
n�kolik! Martina a Tomáš Kuhnovi si s Míšou p�ivezli jedno, Maruška a 
Jirka Šimpachovi s Pet�íkem hned dv�! 

O hry pro v�tší d�ti se postarala Míša Bechná, její muž Petr, dcerka 
Dominika a syn Ondra pomáhali. Také Figovi dorazili v plném po�tu: 
máma Oksana, tatínek Pavel, princezny Julinka a Viktorka plus pr�zkum-
ník Michal. Ten si našel kamaráda ve Št�pánovi Lapiszovi, kterému d�la-
la doprovod maminka Valerie. Rekord v po�tu d�tí na osobu nemohl ujít 
Mirce Zdražilové. Hrav� se starala o Michalku, Martinku, Pe�ulku i Da-
ne�ka, pomáhala jí kamarádka Lenka. Za�áte�níky mezi zkušenými rodi�i 
byli Jakub a Helena Mrázkovi s jejich Františkem, premiéru si odbývali 
také Martina a Libor Vaštylovi a miminko Michal. Dáša s Pavlem 
Ma�áskovi, doprovázeni kluky Martínkem a Mare�kem, p�i posledním 
posezení neopomn�li rozví�it diskusi o zopakování tak poda�eného poby-
tu, nejlépe už na podzim. 

M�li jsme se moc dob�e, sluní�ko svítilo, p�íroda v jarním rozpuku by-
la krásná, rodi�e i d�ti odjížd�li nadšení. Už se t�šíme p�íšt�. 
 

Helena Mrázková 
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TAK ZASE JDEME DO FINÁLE... 
 
Je to tak. Již op�t jdou do finále. Ptáte se kdo? No, p�ece naši doros-

tenci. Tedy p�esn�ji jedna t�í�lenná „hlídka“ ve složení: David Klamka, 
Marta Buká�ková, a Terka Rossi. Možná si n�kte�í z vás ješt� budou pa-
matovat, že minulý rok se naši dorostenci probojovali do celorepubliko-
vého finále sout�že zvané Biblická stezka po�ádané Dorostovou unií. Ve 
velmi silné konkurenci to tehdy byl velký úsp�ch již sám o sob�, jehož 
hodnotu ješt� zvýšilo krásné 5. místo z celkového po�tu 16 týmu. To však 
ješt� zdaleka nebyl všem dn�m konec. V nedávném regionálním kole, 
které se konalo ve Frýdku-Místku, se totiž umístili na skv�lém 2. míst� z 
10 družstev, zvaných „hlídky“. A to p�itom Terka Rossi b�žela tento zá-
vod úpln� poprvé, vedla si však tak dob�e, jako kdyby ho b�hala každý 
týden. Navíc 1. místo uteklo naší hlídce o pouhé 2 body, p�i�emž je nutno 
dodat, že by dokonce s velkým náskokem vyhráli, kdyby v pom�rn� ne-
p�ehledném terénu nezabloudili, a nedob�hli tím pádem až po �asovém 
limitu. Druhé místo, zajiš�ující spolu s tím prvním postup do finále, proto 
nakonec naši dorostenci „brali všemi deseti“. Formu a p�ipravenost tedy 
naše state�né trio prokázalo velkou, a po roce tak již podruhé za sebou 
bude moci bojovat a o nejvyšší p�í�ky v ur�it� nemén� silné konkurenci 
než jaká byla minulý rok. Tentokrát však bude mít ješt� mnohem siln�jší 
motivaci, nebo� … k tomu se ale ješt� dostanu. Zmín�ného regionální ko-
la se také zú�astnila jedna naše „p�šinka“, tedy družstvo složené z mlad-
ších dorostenc�, jmenovit�: Eliška Trojá�ková, Bar�a Navrátilová a Jenda 
Buká�ek. Ten si coby již „ost�ílený dorostenecký mazák“ ob� zmín�ná 
d�v�ata vzal tak�íkajíc „pod palec“, nebo� ty tento závod absolvovaly 
úpln� poprvé. A nutno �íct, že si všichni 3 vedli velmi state�n�. Práv� 
vzhledem k faktu, že pro d�v�ata to byla premiéra, bylo celkové 4. místo 
naší „p�šinky“ velmi p�kné. Ostatn�, to že bojovali s maximálním nasa-
zením, prozradily také Bar�iny natrhnuté kalhoty stejn� jako Eliš�ina vy-
daná energie, díky které na ob�d spo�ádala dosp�láckou porci guláše, kte-
rý pak ješt� zajídala rohlíkem ... 

Te	 bych ale snad kone�n� m�l vysv�tlit, cože to ta Biblická stezka 
vlastn� je. Možná n�kte�í z vás neví, jak p�esn� tato sout�ž vypadá, a p�i-
tom by to v�d�t cht�li (obzvlášt� asi rodi�e, kte�í své potomky vysílají 
tak�íkajíc do „neznáma“). Jedná se tedy o orienta�ní závod t�í�lenných 
družstev dorostenc�, ve kterém mají prokázat své schopnosti tím, že na 
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jednotlivých stanovištích plní úkoly �i odpovídají na otázky z r�zných 
kategorií jako jsou biblické znalosti, tábornické dovednosti, obecné v�-
domosti, a nebo musí prokázat fyzickou zdatnost. Ta je jim ostatn� t�eba 
po celou dobu závodu, který trvá 3 hodiny, a v kterém skute�n� není moc 
prostoru pro odpo�inek. Pokud se totiž dorostenci cht�jí umístit ve zmí-
n�né velmi silné konkurenci co nejlépe, m�li by pokud možno celý závod 
b�žet ve vysokém tempu. Starší dorostenci závodí v kategorii zvané 
„hlídka“, do které se m�že p�ihlásit družstvo, jehož v�kový sou�et nep�e-
sahuje 42 let (tj. nap�. dva patnáctiletí a jeden dvanáctiletý dorostenec). Ti 
se musí prodírat �asto velmi náro�ným terénem, aby mohli absolvovat 
veškerá od sebe �asto dosti vzdálená stanovišt� s nejr�zn�jšími úkoly. 
Závodu se však mohou zú�astnit nejen starší a fyzicky zdatn�jší jedinci, 
ale také mladší dorostenci do 12 let, pro které je vyhrazena kategorie „p�-
šinka“, kde družstvo musí splnit úkoly jen z ur�itých, pov�tšinou fyzicky, 
dovednostn� i duchovn� mén� náro�ných stanoviš�. Co se pak struktury 
Biblické stezky tý�e, tak první úrovní je regionální závod, kterého se mo-
hou zú�astnit maximáln� 3 hlídky a 3 p�šinky za každý dorostenecký od-
díl. Druhou úrovní je pak následné celorepublikové finále, kam se kvalifi-
kují vždy jen 2 hlídky z jednotlivých regionálních kol, p�šinky do finále 
nepostupují. Finále Biblické stezky však není jen vlastní závod - je to také 
víkendové setkání regionálních dorost�, kde je možné poznat nové p�átele 
a kamarády, sdílet se s nimi o již d�íve nabytých �i �erstv� získaných zá-
žitcích a zkušenostech a nebo se t�eba nechat od jiných n��ím zajímavým 
inspirovat. 

Nechme se tedy p�ekvapit, �ím se nechali inspirovat práv� naši doros-
tenci, a zda budou schopni zkušenosti, které minulý rok získali, uplatnit v 
letošním finále. Jak jsem již d�íve nazna�il, budou mít letos obzvláš� vel-
kou motivaci umístit se co nejlépe, protože pro Davida a Martu to vzhle-
dem k jejich „pokro�ilému“ v�ku bude již závod poslední! O to víc jim 
ur�it� budeme všichni p�át, aby se jim závod vyda�il, a oni t�eba dovezli 
n�jakou tu „medaili“. V dob� výtisku tohoto �lánku budou s nejv�tší 
pravd�podobností již výsledky finále známy, nebo� se koná již v termínu 
2. - 4. �ervna, takže p�ípadn� m�žete našim dorostenc�m pogratulovat, a� 
už skon�í na kterémkoli míst�! Ur�it� je to povzbudí!!! 
 

P�emek Šed�nka 
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Biblická stezka 2006 
 

Biblická stezka je závod t�í�lenných dorostových hlídek, který každý 
rok po�ádá Dorostová unie. Tento závod se d�lí na dv� kategorie. Stezka 
(do 16 let) a P�šinka (do 12 let). P�ed závodem dostane každá hlídka ma-
pu lesa s vyzna�enými stanovišti. Závod trvá t�i hodiny a za tuto dobu 
musíme najít co nejvíce stanoviš� a splnit úkoly, za které dostáváme bo-
dy. Na stanovištích jsou r�zné Biblické otázky, hledání v Bibli, církevní 
historie, zálesácké dovednosti, fyzická zdatnost, první pomoc a další 
okruhy. Po ukon�ení závodu vedoucí se�tou všechny body a dv� nejlepší 
hlídky postupují do finále. 

Letos se Biblická stezka konala ve Frýdku–Místku. Odjížd�li jsme 
vlakem v sobotu 13. 5. ráno. Z našeho dorostu se závodu ú�astnily dv� 
hlídky. Jedna P�šinky (Eliška Trojá�ková, Bar�a Navrátilová, Jan Buká-
�ek) a jedna Stezky (David Klamka, Terka Rossi a Marta Buká�ková). 
Celkem se ú�astnilo deset hlídek Stezky a �ty�i P�šinky. Naše hlídka P�-
šinky obsadila 4. místo a Stezka 2. místo a postoupili jsme do finále, které 
se konalo 2. – 4. �ervna v Hradci Králové. První místo v kategorii stezka 
vyhráli Vsetínští a P�šinku dorostenci  z Horní Suché. M�li jsme také 
možnost strávit hezký �as s dorostenci z okolních dorost� a vybít své po-
slední síly na horolezecké st�n� a r�zných lanových p�ekážkách. 
 

Marta Buká�ková 
 
Dva vrcholy 

 
Letošní rok má v život� mládeže dva vrcholy. Ten první, celostátní 

sjezd mládeže v Litomyšli, je za námi. Ten druhý, prázdninový pobyt 
mládeže, je p�ed námi. 

Na sjezd se za Ostravu p�ihlásilo 13 lidí, �ímž jsme dosáhli stejné 
ú�asti jako na sjezdu minulém, ale nakonec postihla ostravskou „delega-
ci“ jakási morová rána a t�etina z nás musela na poslední chvíli svou ú�ast 
pro nemoc �i jiné d�vody zrušit. Já sám jsem musel odjet ze sjezdu už v 
sobotu a nastoupit na 2 týdenní nemocenskou. Možná k tomu p�isp�lo i 
po�así, které k nám p�íliš vlídné nebylo. Nicmén�, t�m, kte�í vytrvali p�i-
nesl sjezd mnoho dobrého, jak si m�žete p�e�íst v p�ísp�vcích n�kterých 
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mládežník�. 
Prázdninový pobyt mládeže bude letos na Ty�e od 13. do 20. srpna. 

Tedy v podobném termínu jako dorostenecký tábor Ostravy i tábor bo-
humínských. P�estože prázdniny trvají více jak 8 týdn�, bývá n�kdy t�žký 
o�íšek jak zkoordinovat všechny termíny a n�kdy se to prost� nepoda�í. 
Letos nám bude tedy na pobytu mládeže chyb�t hlavn� posila z Bohumína 
(dorostenc�m zase posily z mládeže) a celkov� lze asi o�ekávat pobyt v 
komorn�jším složení. V��ím, že o to m�že být intenzivn�jší. Kéž by nám 
Pán B�h dal, aby byl dobrým odrazovým m�stkem do dalšího roku práce 
mládeže. 

Pobyt mládeže je stále otev�ený pro všechny zájemce (od 15 let), a� už 
mládež navšt�vují pravideln� nebo ne. P�ihlásit se je možné u mne osobn� 
nebo na mobil: 776 580 157. 
 

Jakub Mrázek 
 
Sjezd mládeže – Litomyšl 2006 
 

M�l bych na za�átku asi zmínit, že tohle byl m�j v�bec první sjezd, 
takže jsem v podstat� netušil, co m�žu o�ekávat a na co se mám p�ipravit. 
Vlastn� to není zase až tak úplná pravda. Už dlouhé m�síce p�ed sjezdem 
jsem od ostatních mládežník�, kte�í se už aspo� jednou v minulosti zú-
�astnili, slýchával, že je to fakt dobrá akce a že se mám opravdu na co t�-
šit. Až jsem sám za�al pochybovat…, ale koneckonc� nejlepší je se p�e-
sv�d�it sám. 

Po p�íjezdu do Litomyšle jsme se vydali hledat místo registrace, které 
jsme i p�es menší nejistotu našli (sta�ilo se jen držet davu p�ed námi:-) ). 

Páte�ním ve�erem nás provázel Petr Coufal a první ve�er byl ukon�en 
jedine�ným koncertem Noela Richardse. Rána jsme zahajovali všichni 
spole�n� v Orion Arén� ranním ztišením a chválami. V sobotu byl pak 
den seminá��. Bylo opravdu z �eho vybírat, myslím že si každý p�išel na 
to své a zcela jist� našel odpov�di na své otázky. Sobotní ve�er byl alter-
nativní, op�t pro každého n�co (muzikál Jákob, filmový klub, divadlo, 
koncerty…). Ned�le se odehrávala ve sportovním duchu, jehož vyvrcho-
lením byl tradi�ní štafetový b�h. Ve�er na nás �ekala evangelizace, o kte-
rou se postaral Dave Patty. 

Asi nemá moc smysl mluvit o programu, který není zase až tak d�leži-
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tý. Pro m� osobn� bylo toto „Spole�né setkání mládeže BJB a CB“ velmi 
povzbuzující, už jen když vidíte p�es 1500 mladých k�es�an� zapálených 
pro Krista, to je samo o sob� n�co úžasného. Také jsme mohli pochopit, 
že je úpln� jedno z jaké jsme denominace. Nejd�ležit�jší je d�vod, pro� 
tam jsme a hlavn� Ten, v koho všichni v��íme. Boží p�ítomnost byla vidi-
telná a já jsem za tento pobyt velmi vd��ný. 

„Co k tomu dodat? Je-li B�h s námi, kdo proti nám?“ (�ím. 8;31)  
 

Petr Hudy 
 
N�co o sjezdu mládeže 100% 
 

Na sjezd jsem jela s tím o�ekáváním, že se trochu zastavím a na�erpám 
nové síly. V uplynulých týdnech jsem žila tak trochu pod nátlakem, hodn� 
v�cí mi „lezlo na nervy“, pot�ebovala jsem z tohoto koloto�e „vypadnout“ 
- aspo� na chvíli. I když jsem ze sjezdu odjela v ned�li ve�er, i p�es to, že 
kolem m� bylo po�ád plno lidí (a já cht�la být p�edevším sama), i p�es to, 
že se po�así moc nevyda�ilo, tak si myslím, že jsem m�la �as na p�emýš-
lení o svém život�, o tom, co se doposud stalo, ale m�la jsem zárove� �as 
si odpo�inout. 

B�hem sobotního dopoledne a odpoledne byly r�zné p�ednášky, z kte-
rých jsme si m�li vybrat t�i. Bylo to pro mne docela t�žké, a to nejspíš 
nejen pro mne. Bylo tu mnoho témat, na které jsem cht�la zajít a vyslech-
nout si je. Uvažovala jsem, jak si vybrat nejlépe tak, aby mi p�ednášky 
n�co daly. Nakonec jsem si �ekla, že si vyberu pro mne t�i opravdu nejza-
jímav�jší p�ednášky, a že ur�it� Pán B�h tuto dobu požehná, a že si b�-
hem ní p�ipraví to, co já pot�ebuji. 

Letošní název sjezdu byl „100%“. Uv�domuji si, že sv�j život nežiji 
�asto s Bohem na 100%, ale rozhodn� na hodn� mén�. Mám p�ed sebou 
ješt� kus práce, tak do toho................! 

 
Lenka Drechslerová 
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Prázdniny v Bohumín� 
 

Pokud jde o letní akce, máme dv�, a to je: 
12. - 19. 8. D�tský stanový tábor Kujavy u Fulneku - 30 d�tí do 15 let, 

cena 1000,- K�. Asi polovina bude romských d�tí. S v�tšinou d�tí pracu-
jeme dlouhodob�, tak se t�šíme, že se v duchovních skupinkách p�iblíží k 
Bohu. Na programu je také objevování nové egyptské pyramidy. 

19. - 26. 8. TORNÁDO II - kemp pro mládež 14 - 18 let, Kujavy 
u Fulneku – letní pobyt pro 20 mládežník�, v�tšina nev��ících, nabídka 
kurz� tance, aerobiku, p�ežití, výtvarná dílna, práce se d�evem apod. Cena 
1200,- K�. Ti, kte�í jeli minulý rok, pokra�ovali celý školní rok v Tornádu 
a nyní jedou i noví mládežníci. Máme velká o�ekávání. 

Minimládež plánuje n�kolikadenní cyklistický pobyt v Kutné Ho�e, 
který je už tradicí, termín ješt� není up�esn�n. 

Z dalších �inností máme te	 na programu úpravu farní zahrady pro po-
t�eby sborové besídky a sborových zahradních akcí, rádi bychom to do 
konce �ervna dokon�ili. 
 

Dáša Ma�ásková 
 
Stanice Suchdol o prázdninách 
 

V Suchdole se na prázdninové období p�ipravuje „Sport camp 2006“. 
Je to již druhý ro�ník této aktivity. Na p�íprav� se podílí hlavn� mládež. 
Jedná se o sportovní pobyt mládeže s ú�astí jejich p�átel, které mají mimo 
sbor. Tento kemp se koná hned za�átkem prázdnin od 30. �ervna do 8. 
�ervence v Návsí u Jablunkova. 

Také se p�ipravuje letní tábor pro dorost a jejich p�átele z klubu Pecka, 
který tento tábor po�ádá. Letošní název stanového táboru je „Cesta kolem 
sv�ta“. Tábor se bude konat od 16. 7. do 29. 7. v Partutovicích u Hranic 
na Morav�. 
 

Josef Bárta 
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Sborová kavárna 
 
Tak se nám blíží konec školního roku a s ním i konec provozu sborové 

kavárny. Ráda bych pod�kovala všem, kte�í se podíleli na chodu kavárny. 
T�m, co v�novali sv�j �as k p�íprav� mou�ník�, chlebí�k� a r�zných spe-
cialit a ve st�edu nebo v ned�li byli za pultem. Chci pod�kovat také ná-
všt�vník�m kavárny a v��ím, že jsou se službou spokojeni. 

Byl tady návrh, aby kavárna byla otev�ená i o prázdninách. Práv� o 
prázdninách bývá v našem sboru dost host�. Rozhodly jsme se, že kavár-
nu ponecháme otev�enou s tím, že se bude prodávat káva, �aj, pití a trvan-
livé pe�ivo (bez domácích produkt�). 

Chci vás požádat, kdo z vás by m�l o prázdninách �as a cht�l se zapojit 
do práce obsluhy, a� se napíše na papír na nást�nce „Sborová kavárna“. 
Jinak kavárna bude zav�ená. 
 

Kv�ta Klamková 
 

 
 
FISHNET KEMPY jsou p�íležitost 
 

K�es�anská jazyková škola Fishnet letos po�ádá již 15. ro�ník úsp�š-
ných mezinárodních k�es�anských kemp� s intenzivní výukou angli�tiny. 
Na kempy jezdí zpravidla studenti jazykové školy a jejich p�átelé. Ú�ast 
na pobytu je však otev�ena každému a je omezena pouze v�kem. 
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Pro d�ti od 8 do 14 po�ádáme English Christian Fishnet Camp JU-
NIOR. Pro mládež od 14 do 19 let zase English Christian Fishnet 
Camp SENIOR. Rád bych zd�raznil, že p�estože se jedná o k�es�anský 
kemp, drtivá v�tšina ú�astník� je z �ad nev��ících rodin. A to je jist� p�í-
ležitost. Ur�it� ne p�íležitost evangeliem zasko�it �i snad dokonce vyd�-
sit. Spíše p�íležitost svými k�es�anskými postoji, ale i praktikující vírou 
inspirovat, zasáhnout láskyplným p�ístupem, naslouchat otázkám i pro-
blém�m ostatních, modlit se za druhé a být spole�níkem p�i hledání cesty 
víry. Ostatn� tuto zkušenost jsme m�li i v minulých letech, kdy tém�� 
každoro�n� n�kte�í pozitivn� zareagují na pozvání k Novému životu a za-
�nou sv�j vztah s Ježíšem – prvním vyznáním, první modlitbou, chválou, 
apod. My vedoucí toužíme potom, aby tyto první kr��ky víry mohly po-
kra�ovat, i když kemp skon�í. Proto se také snažíme o následné programy 
pro takovéto lidi a kone�n� i o to, aby tito lidé našli svou cestu až k nám 
do našeho sboru, kde naleznou nové p�átele, spole�enství, bratry a sestry 
v Kristu, kte�í je pozvou do kavárny k rozhovoru nebo dom� na ob�d a 
povzbudí je ve ví�e svými zkušenostmi a svým životem. Tedy je zde p�í-
ležitost prožít úžasný kemp, ale také p�íležitost posloužit nov� naroze-
ným. 
 

KDY, KDE, KDO? 
 

English Christian Fishnet Camp JUNIOR se bude konat v Oder-
ských vrších, hotel U Maria Skály, Kloko��vek v termínu od 14. do 22. 
7. 2006. Již nyní je kemp kapacitn� tém�� napln�n a je na n�j nahlášeno 
60 d�tí. Hlavními vedoucími kempu jsou Al a Stacy Andersonovi ze sta-
nice CB Ostrava-Poruba, kte�í ke spolupráci p�izvali asi 10 �len� svých 
domovských sbor� z USA – Kalifornie a Chicaga. Možná nevíte, že n�ko-
lik dalších vedoucích kemp� jsou brat�i a sestry z našeho sboru: Alena 
Holasová, P�emek Šed�nka, Gala Jevsej�ik, Lenka Drechslerová... Máme 
z toho up�ímnou radost, nebo� i nadále chceme usilovat o bližší propojo-
vání a p�ibližování práce sboru a misijní �innosti Fishnetu. 

English Christian Fishnet Camp SENIOR se bude konat v Oder-
ských vrších, hotel U Maria Skály, Kloko��vek v termínu od 4. do 13. 7. 
2006. U tohoto kempu po�ítáme s kapacitou 65 mladých lidí ve v�ku od 
14 do 19 let. Hlavní vedoucí je V�rka Beck (roz. Karasová) z našeho sbo-
ru. Její manžel Nathan Beck zodpovídá za p�izvaný tým z amerického 
sboru Wheaton College Church, s kterým jsme úsp�šn� na 
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kempech spolupracovali již p�ed dv�ma lety. Letos p�ijedou v hojném po-
�tu 17 osob. Zuzka Vyvialová, která taktéž navšt�vuje náš sbor a je aktiv-
ním dobrovolníkem a vedoucím v práci YMCA-Poruba (Tensing Poruba), 
je vedoucím �eských instruktor�. N�kolik z nich je op�t z našeho sboru, 
jmenovit�: Adam Parma, P�emek Šed�nka, Petr Polášek, Gala Jevsej�ik. 
Lenka Drechslerová. 
 

CO SE TAM BUDE DÍT? 
 

Oblast Oderských Vrch� navštívíme s kempem v�bec poprvé. Prost�e-
dí krásné p�írody nabízí velké množství sportovního vyžití (cykloturistika, 
basketbal, volejbal, ping-pong, kuželky, baseball). 

Ú�astníci b�hem každého dne absolvují 4 hodiny angli�tiny. Krom� 
toho probíhají dopolední workshopy, což jsou kroužky, které si ú�astníci 
volí dle svého zájmu. V minulosti to byly nap�.: video workshop, izrael-
ské tance, výtvarka, netradi�ní sporty, divadlo, country tance, sádrové 
masky, atd. Po ob�d� a odpoledním klidu následují celotáborové hry �i 
sporty. Sou�ástí denního programu jsou krátká zamyšlení i modlitby p�ed 
jídlem. Po ve�e�i následuje 2 hodinový program, který se skládá z n�koli-
ka blok� k�es�anských písni�ek v nejr�zn�jších úpravách, také z interak-
tivních her, scének a zamyšlení nad Božím slovem. Poslední �ást ve�era 
tvo�í diskusní skupinky nad zvolenými tématy, nap�. p�átelství, úsp�ch, 
sex, strach, pravda a lež, apod. 

B�hem pobytu mají ú�astníci spoustu p�íležitostí k tomu, aby se ska-
marádili s po�etnou skupinou rodilých Ameri�an�, ale také s �eskými ve-
doucími i mezi sebou navzájem. Proto jsme také pro ty letošní kempy 
zvolili jako motto anglickou frázi „Keep in touch“, tedy „Z�sta� ve spo-
jení“. Rádi bychom totiž, aby nová p�átelství, která s ú�astníky navážeme, 
z�stala a rozvíjela se i po té, když kemp skon�í. 
 

POM�ŽETE NÁM Z�STAT VE SPOJENÍ? 
 

Jedním ze zp�sob�, které bychom i po kempech lidem cht�li nabíd-
nout, je jist� studium angli�tiny v odpoledních kurzech na naší škole. To 
je samoz�ejm� p�íležitost i pro vás. Jazyková škola Fishnet nabízí výuku 
angli�tiny pro studenty ve všech jazykových úrovních i v�kových skupi-
nách. Všichni u�itelé ve Fishnetu jsou k�es�ané. Je to �asto práv� ve t�íd�, 
kde se s druhými lidmi poznáte veli- velice dob�e, dozvíte se všelijaké 
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informace o jejich zálibách, rodin�, starostech i radostech. Je to skv�lá 
p�íležitost, jak se s novými lidmi seznámit. 

Dále bychom rádi pokra�ovali v aktivitách, které jsme rozvíjeli i 
v letošním roce. Jsou to filmové ve�ery pro dosp�lé a filmové ve�ery pro 
mládež, které probíhají v naší sborové kavárn� vždy jednou m�sí�n�. 
V rámci našeho sboru bychom také cht�li pokra�ovat a vylepšovat páte�ní 
bohoslužby zvané Maják (d�íve Bohoslužba mladých). Tato akce by svým 
obsahem m�la zachovávat bohoslužebný charakter, ale svou formou usi-
luje o p�iblížení se nejen v��ícím, ale také nev��ícím �i hledajícím. I vy 
nám svou ú�astí �i modlitbami m�žete v rozvoji t�chto aktivit a 
v povzbuzení ostatních pomoci. 

Vedle t�chto akcí, které se odehrávají p�ímo v našem sboru, Fishnet 
organizuje celou �adu mimoškolních aktivit, kde je spousta p�íležitostí 
rozvíjet p�átelské vztahy s lidmi. Rádi vás o t�chto akcích budeme infor-
movat a t�šit se na to, že n�kterou z nich také navštívíte a využijete p�íle-
žitostí, které nám Pán B�h každý den dává. Žijeme totiž v krásném �ase 
milosti. 

Milí brat�i a sestry, jsme vd��ní za váš zájem a v p�ípad�, že máte ja-
kékoliv otázky �i chu� se n�jak zapojit �i se dozv�d�t více, neváhejte a 
prosím kontaktujte m�. 
S láskou 
 

Adam Parma 
�editel jazykové školy Fishnet 

 
Fishnet s.r.o. 
Havlí�kovo náb�eží 
702 00 Moravská Ostrava 
www.fishnetaca.cz 
www.fishnet@fishnetaca.cz 
tel. 596 96 46 06 
mobil 776 06 46 06 
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ROZHOVOR 
 

V �ase blížících se letních prázdnin a tábor� jsem k rozhovoru nenašla 
nikoho vhodn�jšího než vedoucí dorostu ostravského sboru CB, kterými 
jsou JANA a JIRKA FOJTÍKOVI. 

 
Jak vy dva - v�kem mládežníci - jste s prací v dorostu za�ali? Kdo s 

touto službou za�al jako první a jak dlouho už se dorostenc�m v�nuje-
te? 

 
Jana: Poprvé jsem jela na tábor jako instruktorka, když mi bylo 16 let. 

Od té doby jsem jezdila na všechny tábory a víkendové pobyty 
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dorostu nebo jednodenní výlety. Takže jako táborová vedoucí jezdím 8 
let, ale vedoucí Archy jsem teprve dva roky. 

Jirka: Za�al jsem s prací v dorostu na tábo�e (ješt� spole�ném pro Ost-
ravu, Opavu, Suchdol n. O. a Frýdek-Místek) v 16 letech, a pak jsem se 
p�ipojil k vedení dorostu ARCHY, kterou vedli Petr Asszonyi, Jakub 
Mrázek a Lydie Kubí�ková. V této sestav� jsem zpo�átku p�ipravoval 
hlavn� hry, ale postupem �asu jsem p�ebíral odpov�dnost i za jiné �ásti 
programu. Takže už to bude asi 10 let. 

 
Co Ti osobn� služba a práce v dorostu dává? N�jak T� to v život� 

obohacuje? 
 
Jana: Nejd�íve jsem m�la strach p�ijít do dorostu, protože jsem m�la 

nahradit dva skv�lé vedoucí Petra Asszonyi a Markétu Vítkovou. Všichni 
na n� byli zvyklí a najednou jsem tam byla já jako vet�elec. A opravdu 
jsem si tam tak pár týdn� p�ipadala. Ale te	 jsem za tu práci moc vd��ná, 
baví m� vymýšlet programy a hrát si s detaily. Nejv�tším p�ínosem je pro 
m� asi to, že když si chystám duchovní program, musím nad tím p�emýš-
let tak, abych to podala co nejjednodušeji i t�m nejmladšími. To pro m� 
ale znamená dob�e pochopit všechny souvislosti kolem daného p�íb�hu. 
�asto m� práv� ty nejjednodušší myšlenky nejvíce osloví. Vždy� Bible je 
kniha také pro d�ti. Moc velkou radost mám také z dorostenc� samot-
ných. N�kdy m� dokážou rozesmát, jindy po�ádn� naštvat a n�kdy moc 
pot�šit. 

Jirka: Myslím, že nejv�tším p�ínosem pro m� je duchovní p�íprava 
program�, ale nemalý význam pro m� mají i r�zné pohledy na sv�t, které 
dorostenci mají a tím m� také obohacují. 

 
M�žete nám p�iblížit, jak páte�ní sch�zka dorostu vypadá? Dovedou 

se dorostenci ukáznit i k vážn�jší �ásti programu? 
 
Jana:Páte�ní dorost míváme od 15 do 17,30 hodin. Na za�átku spolu 

zpíváme a modlíme se, pak je krátké biblické vyu�ování a zbytek �asu 
v�nujeme hrám. Tohle je taková „hrubá kostra“. N�kdy si po�adí �inností 
m�níme, protože máme chu� t�eba více zpívat, jindy zase rad�ji trávíme 
více �asu venku. Hrajeme fotbal nebo poslední dobou se spolu u�íme hrát 
baseball. 
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Jirka:Pro ty zasloužilé dorostence není problém se uklidnit na vážn�jší 
�ást programu, ale myslím, že ani ti mladší s tím nemívají velké problé-
my. Samoz�ejm� záleží na tom, jak kte�í, to už je ale normální. Hodn� zá-
leží také na p�íprav� programu a na r�znorodosti �inností. Vidíme to 
hlavn� te	, když náš dorost omládl a my op�t zjiš�ujeme co je t�eba oživit 
a m�nit, aby vážn�jší �ást byla stále hlavn� pro ty starší, ale aby si z ní 
vzali to d�ležité pro n� i ti mladší. 

 
V minulém zpravodaji jsme si p�e�etli �lánek „Jeden, dva t�i ..., deva-

tenáct + t�i!“, ve kterém jsme se n�co o �innosti ARCHY (dorostu CB) v 
tomto školním roce dov�d�li. Jsou ješt� další dobrovolníci, kte�í vám 
pomáhají? Kdo tvo�í program na páte�ní sch�zky a vymýšlí výlety? 

 
Jana: V ARŠE jsme t�i vedoucí – já, Jirka Fojtík a P�emek Šed�nka. 

Na programech se podílíme spole�n�. V�tšinou to je tak, že já mám na 
starost zpracování legend k programu (byli jsme už nap�íklad Robinsoni, 
horolezci zdolávající Mt. Everest, aj.) a kluci (vedoucí) vymýšlí duchovní 
�ást programu. S nápady ale p�icházíme všichni. 

Jirka: N�kdy nám na výletech, ale hlavn� na táborech, pomáhají další 
mládežníci a nejen oni. 

 
P�edpokládám, že nejv�tší spole�nou akcí je prázdninový stanový tá-

bor. Letošní bude op�t v Partutovicích s názvem „Po stopách Balan-
gau“. Co si mám p�edstavit pod tím názvem? Na co se mohou naši do-
rostenci t�šit? Prozra�te aspo� n�co. 

 
Jana: T�šit se m�žou na Balangy. 
 
Jirka: Na toto d�ležité tajemství si musí po�kat dorostenci až na tábor. 
 
Na konci zpravodaje v oddíle Modlíme se za: je uvedeno ..... za 

všechny d�ti v besídce a dorostu .... Pro� myslíte, že jsou modlitby za d�ti 
a dorost ve sborech tak d�ležité? 

 
Jana: Každé dít�, které p�ijde do dorostu, má život p�ed sebou a bude 

v n�m muset �ešit spoustu otázek a problém�. Když se modlím za doros-
tence, toužím po tom, aby se ani jeden z nich Bohu neztratil a aby každý 
sám cítil pot�ebu mít v N�M ten sv�j pevný bod. Myslím, že je velmi d�-
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ležité, aby d�ti vid�ly, že se mohou modlit i za malé v�ci, které je trápí, 
protože B�h není jenom ten, který nám pomáhá až z velkých problém�, 
ale je s námi v našich každodenních starostech i radostech. Proto je d�le-
žité, aby vid�ly, že na n� pamatujeme ve svých modlitbách, a� už ve sbo-
ru, doma v rodinách nebo v ARŠE. 

Jirka: Na dorostech se modlíme pravideln�, abychom to d�ti nejen u�i-
li, ale také jim ukázali, že modlitba pat�í do každodenního života k�es�a-
na. Je pro nás velmi d�ležité, aby se za dorostence sbor modlil, protože 
jsme jedna rodina a je dob�e, když rodina myslí na své d�ti. My v ARŠE 
m�žeme d�lat spoustu program� a akcí, ale to hlavní se d�je hluboko 
uvnit� každého dorostence a do toho nejlépe vidí B�h. Nejvíce vždy naše 
modlitby sm��ují k táboru, jelikož tam je nejlepší možnost dorostenc�m 
ukazovat na Boha. Je to také prost�edí, kde je kolem nás více možného 
nebezpe�í než normáln�. Proto vás i tímto velmi prosíme o p�ímluvné 
modlitby za tábor. 

 
Na záv�r bych ráda poznamenala, že nejen já, ale v��ím, že celý sbor 

máme radost z toho, že naši dorostenci mají ve vás dvou nejen výborné 
vedoucí, ale také kamarády, kte�í je vedou na cest� k ví�e v Boha a u�í je 
k�es�anským zásadám. 

Na cestu do prázdninového tábora vám p�ejeme Boží ochranu a po-
moc, a také dost sluní�ka a hodné d�ti. 

 
Alena Blažejová 

 
P�edstav se nám 
 
1. Jak se jmenuješ, kolik je ti let a co tví sourozenci? 
Jmenuji se Aneta Kunová a je mi 6 let. Moje sest�i�ka se jmenuje Natálka 
a má 3 roky. 
 
2. Koho máš nejrad�ji z rodiny? 
Babi�ku. 
 
3. Co máš ráda a co ráda d�láš? 
Nejrad�ji mám krupicovou kaši. Jinak ráda maluji a ráda si hraji s nádo-
bi�kem a panenkami. 
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4. �ím bys cht�la být, až budeš velká? 
Zp�va�kou. 
 

 
 
Kviz 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
S tímto logem se všichni �lenové i p�átelé Církve bratrské �asto setká-

váme. Už vás taky napadlo z kolika r�zných symbol� je naše logo slože-
no? N�kte�í z nás to ur�it� v�dí, ale jiní možná ne.  

Proto se zkuste pozorn� zadívat a zjistit, z �eho je složeno toto logo. 
Ur�it� si na to najdete chvilku v následujících prázdninových dnech, do 
kterých vám všem p�ejeme hodn� pohody. 

V dalším �ísle uvedeme správné �ešení a pár informací, které by nás 
mohly zajímat. 
 

Redakce 
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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, Stra-

kovou Martu, Švidrnochovou Marii,Šimpachovou Marii, která je v 
nemocnici a bratry Barto�e Jana, Chrom�áka Zde�ka, Straku Da-
niele, 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 
 
St�ípky 
 

� Dne 18. kv�tna se narodila našim p�átel�m Pedrovi Miguelovi 
Kinkanimu a Denise Králové dcerka Viktorie. P�ejeme všem hod-
n� Božího požehnání a rodi��m radost p�i výchov�. 

� Dne 29. kv�tna se uskute�nil v naší modlitebn� ekumenický ve�er 
MODLITEB ZA OSTRAVU. 

� V ned�li 4. �ervna byl v našem sboru na návšt�v� p�edseda Rady 
CB, bratr kazatel Pavel �erný, který provedl diakonskou ordinaci 
v�ze�ského kaplana, bratra Jana Ko�nara. 

� Taktéž 4. �ervna p�inesli rodi�e Marcela a Pavel Zon�ovi svou 
dceru Sáru k požehnání. 

� Tutéž ned�li, 4. �ervna byl bratrem p�edsedou instalován nový ka-
zatel v Opav�, bratr Karel Buba. 

� O víkendu 10. a 11. �ervna byla u nás návšt�va brat�í a sester 
z košického Sboru CB. 

� Tradi�ní D�tský den bude v Opav� v ned�li 18. �ervna od 9,00 
hodin 
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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 
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