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Pravidelná shromážd ění: 
Ostrava 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

neděle   během shromáždění besídka pro mladší děti 
pátek  odpolední klub pro děti 11 – 15 let, Kulturní centrum na ul. 
L. Podéště  
dle domluvy domácí skupinky zaměřené na biblické vyučování a rozvíje-
ní vztahů.  
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Zpívejte Pánu a bu ďte vd ěčni 

 
„A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte 

společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho 
z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu 
našeho Pána Ježíše Krista.“ Ef 5,19 – 20 
 

Díky Pánu jsme mohli prožít krásné léto a máme mnoho krásných zá-
žitků z dovolených a prázdnin. Svědčí o tom celé číslo tohoto našeho sbo-
rového zpravodaje. Řada účastníků letních táborů a kempů našeho sboru 
nám podává svědectví o neopakovatelných chvílích ve společnosti svých 
kamarádů, bratří a sester. Děti, dorostenci i mládežníci z letních táborů 
„žijí“ pokaždé celý další rok. Pro některé to byl dokonce zásadní obrat 
v životě, kdy se odevzdali Pánu Ježíši a začali s ním nový život. 
Čas pokročil, že dnes již máme po shromáždění Díkůvzdání za úrodu a 

všecko dobré, co dostáváme od Boha, ale stále je krásné, poměrně teplé 
počasí a každý den je prozářen sluncem. Podobně Pán prodlužuje čas mi-
losti, ve kterém má šanci nového života ještě každý, kdo se obrátí k Pánu 
Ježíši. 

Těšíme se z toho, že opět naplno můžeme sloužit Pánu Bohu a lidem 
v našich shromážděních a při všech aktivitách v centru sboru i na kazatel-
ských stanicích. Uprostřed prázdnin došlo k významné události. Na návrh 
staršovstva a kazatele sboru a po jednáních v Porubě a v Radě Církve bra-
trské v Praze došlo k vytvoření místa vikáře sboru s určením pro naši mi-
sijní kazatelskou stanici v Porubě. Vikářem se stal bratr Petr Polách, který 
se ujal svého úřadu a služby od 1.srpna t.r. Bratrovi přejeme vedení Bo-
žím Duchem a Boží požehnání, také pro jeho rodinu a celé shromáždění 
v Porubě. 

Máme-li požehnaně žít a s opravdovým zaujetím pracovat v Božím dí-
le, tak potřebujeme mít určité nadšení. Tělesný člověk si lepší náladu na-
vozuje třeba pitím alkoholu. Apoštol, když říká: „A neopíjejte se vínem 
…“  naráží na mysterijní zbožnost – v kultu Dionýza přicházeli jeho ctite-
lé do spojení s ním právě pomocí vína! To ale není cesta pro nás. My ne-
máme spiritus vini, ale Spiritus Dei. Proto nás Pavel vyzývá: „ale plni 
Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpí-
vejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte 
díky Bohu Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ Vidíme, že 
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znamením naplnění Duchem je radost, která se projevuje v povzbuzování 
druhých zpíváním žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní. A máme chvá-
lit Pána Boha z celého srdce. Radost je znakem plnosti Ducha. Křesťan 
skutečně nemá vypadat tak, jako když ho bolí zuby! Kdo nezpívá, s ním 
není tak docela něco v pořádku. Druhým znakem plnosti Ducha je vděč-
nost. Děkovat za všecko a vždycky je těžká úloha a můžeme to dělat jedi-
ně ve víře v Boží prozřetelnost, že Pán ví, proč to tak je. (Ale „děkovat za 
hřích“ by bylo překroucením této pravdy.) 

Tak v nadcházejícím období  života a sborové práce zpívejme Pánu, 
radujme se a buďme vděčni! 
 

Váš bratr Jan Drahokoupil 
 
Br. František Mrázek /1912-2006/ (2. část) 

 
Když po létech odcházel do důchodu, nezůstal ani o den po dosažení 

důchodové hranice ve svém  zaměstnání. Neodcházel proto, že by svou 
práci neměl rád a že by ho jeho Moravské chemické závody nepotřebova-
ly. Právě naopak. Ale přednost dal službě pro Boží království. Hned další 
den nastoupil se svou manželkou na Valašsko do sboru ve Velké Lhotě, 
kde sloužili jako správci sborového domu, který se postupně stával celo-
církevním rekreačním a konferenčním střediskem. Zde sloužili ještě pl-
ných osm let. Pak se vrátili ke své službě v ostravském sboru. 

Br. Mrázek byl pečlivým kronikářem našeho sboru. Napsal však i kro-
niku sboru ve V. Lhotě a sboru v Kyjově na Moravě. 

 
Bratr měl vzácnou pomocnici ve své manželce Libuši, se kterou prožili 

61 let v manželství. Pán Bůh velice požehnal jejich obětavé službě. 
Všechny děti, jejich rodiny i jejich vnoučata jsou nejen věřící, ale jsou 
zapojeny do služby v církvi. 

U br. Mrázka bylo zřetelné to, s čím my i jako křesťané máme pro-
blém. Aby Pán Ježíš měl v našem životě, v našem rozhodování a jednání 
vždycky přednost před našimi osobními zájmy i zájmy naší rodiny a na-
šich přátel. 

Desítky příkladů takového jednání by mohla uvést jeho manželka a je-
ho děti. Někdy možná s jistou bolestí, ale zároveň i s velikou úctou k jeho 
věrností a jeho oddané službě PJK. 
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Bratr Mrázek přicházel každý den včetně soboty v 7 hodin ráno do 
sboru i dlouho po své devadesátce přesně tak, jako byl zvyklý chodit pra-
videlně do svého zaměstnání. Zde pracoval dobrovolně bez nároku na 
odměnu jako sborový hospodář na hospodářských záležitostech sboru, na 
sborové kronice, pečoval o sborový archiv, o květinovou výzdobu sboru a 
dělal vše, co bylo potřebí při údržbě a provozu modlitebny. Přesně ve 
dvanáct hodin odcházel domů na oběd a poté odpoledne chodil na ná-
vštěvy. Tam, kam bylo zapotřebí, chodil na návštěvy pravidelně určitý 
den v týdnu. Pro kazatele, který připravoval a vedl po sobě dvě stavby 
modliteben, to byla pomoc přímo z nebe. Byl nejbližším spolupracovní-
kem ostravských kazatelů Církve bratrské, kterými byli např. Ludvík 
Rejchrt, Jan Urban, Karel Toušek, Bohuslav Kočnar a dalších. 

 
Jeho pomoc byla nejen pracovní, ale i duchovní. Samostudiem dosáhl 

značného rozhledu po církvích a jejich učení. Mnohé pročetl, a co přečetl, 
k tomu udělal podrobnou kritickou recenzi. Ty jeho recenze by vydaly na 
stovky a stovky stran. Jakého druhu byly tyto recenze? Tak např. přečetl 
překlad Bibli Svědků Jehovových. Velmi důkladně vybral odlišná čtení 
oproti Bibli Králické nebo Ekumenickému překladu, která měla podepřít 
některé důrazy tohoto společenství, pro které se rozcházejí s  křesťan-
skými církvemi. A tak to dělal i pokud šlo o literaturu, časopisy a učení 
jiných církví nebo nových duchovních hnutí. Přitom byl člověkem velmi 
ekumenickým. Po celý život udržoval četné ekumenické vztahy. Nejbližší 
jeho srdci byly ČCE, ale pro lepší poznání docházel často na různá setká-
ní i do jiných církví. Měl také přátelské vztahy k mnoha bratřím a sestrám 
ostatních křesťanských církví v Ostravě. 

 
Bratr Mrázek byl také pozorným posluchačem kázání. Při jedné vizita-

ci mi řekl br. kaz. Jurčo ze Slovenska: „To musíš mít ve sboru těžké slou-
žit slovem, když zde máš br. Mrázka. Ten už všechno slyšel, všechno zná, 
nic ho už nemůže překvapit.“ Přesto jsem si nevzpomněl tehdy a nevzpo-
mínám si ani dnes, že by br. Mrázek nějakým necitlivým způsobem někdy 
komentoval cizí kázání. Byl posluchačem nejen pozorným, ale i pokor-
ným, vděčným a tolerantním, který často ve své modlitbě navázal nebo 
dopověděl to, co jsme sami opomenuli. 
 

Pán Bůh si odvolal patriarchu ostravského sboru. Zůstane nám po něm 



Stránka    7 

veliká mezera. Odešel do Boží slávy věrný služebník Pána Ježíše Krista, 
vzácný svědek a kronikář více než osmdesáti let života ostravského sboru 
Církve bratrské. Odešel bratr ve víře, který nás svým životem učil, co to 
znamená milovat Pána Ježíše Krista více než otce, matku, manželku nebo 
syna, dceru, bratra nebo bližního /Mt 10, 37/. Přitom ale uměl milovat 
nejen ty vlastní, ale i ostatní bližní. O tom nikdo z nás, kteří jsme ho blíže 
znali, nemohl pochybovat. 
 

Jaroslav Orawski 
 
1.rok samostatného sboru ve Frýdku-Místku 

 
Uplynul rok od osamostatnění od mateřského sboru v Ostravě a byl 

jsem požádán, abych napsal pár řádek do zpravodaje o našem sboru. 
 
První rok naší samostatné existence plynul celkem poklidně a bez vět-

ších zvratů. Jeden bratr při rozhovoru pověděl, že naše osamostatnění 
proběhlo tak rychle, že jsme si ho zatím nestačili pořádně uvědomit. Bylo 
to jistě myšleno s nadsázkou, ale je na tom hodně pravdy. Byl jsem vděč-
ný všem třem posledním ostravským kazatelům, že nám ve Frýdku-
Místku vždy dávali velkou míru autonomie a prostoru pro samostatné 
rozhodování a práci. To se nyní zúročilo v tom, že náš samostatný život 
plyne velmi přirozeně a bez nějakého zlomu. 

 
Nyní pociťujeme, alespoň doufám, větší zodpovědnost sami za sebe. 

Tu pociťuji já jako kazatel, staršovstvo, především hospodář a místopřed-
seda, i další pracovníci. Jsem vděčný za všechny, kdo obětavě pracují 
s mládeží, dorostem, besídkou i v dalších skupinkách a aktivitách. Jejich 
odměna v nebesích je pro ně již připravena. 

 
Mladí lidé, kteří měli v poslední době svatby, žel všichni odcházejí na 

jiná místa, což je pro nás ztráta. Přesto i my sklízíme mnohé ovoce, což se 
projevilo například ve velké touze mnoha mladých lidí být pokřtěni. 
Vztahy v ekumeně máme dobré, těšíme se z příchodu br.Pavla Křivohla-
vého do ČCE, který se s námi velmi pěkně přivítal, což je příslib upřímné 
a dobré spolupráce. 
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Před našim sborem jsou mnohé další výzvy, především stavba modli-
tebny. Věřím, že Pán Bůh drží své dílo v Církvi bratrské ve F-M mocně 
ve svých rukou a má pro sbor své plány. S důvěrou v Jeho vedení a po-
moc se vydáváme na další cestu… 
 

Jaroslav Preisler, DiS. 
kazatel a správce sboru ve Frýdku-Místku 

 
„Krist ův služebník a jeho rodina v kondici“ aneb „Na ces-
tě k vyváženému životnímu stylu.“ 

 
Ve dnech 18.-20. 9. 2006 jsem se zúčastnil s manželi Drahokoupilo-

vými, Orawskými a Polachovými jako kaplan Věznice Heřmanice pasto-
rální konference kazatelů (a kaplanů) Církve bratrské s manželkami. 
(Česká část CB má 2 kaplany vězeňské a 1 bývalého vojenského kaplana 
Miloslava Kloubka, v současnosti působícího ve funkci poradce ministra 
obrany, jinak kazatele v Praze Horních Počernicích.) Konference se ten-
tokrát uskutečnila v obci Podskalie na Slovensku poblíž Povážské Bystri-
ce. Přípravný tým se skládal z vedení obou církví. (Na Slovensku je to po 
rozdělení Cirkev bratská). 

Vstupní rozprostření tématu zaznělo z úst bratra ThDr. Pavla Černé-
ho,Th.D., předsedy Rady Církve bratrské a předsedy Ekumenické Rady 
Církví v ČR (nar. 1949) a jeho manželky sestry Hany Černé. Provedli nás 
svou „dobrodružnou“ životní cestou kazatelského manželského páru. Je-
jich upřímné svědectví nás zasáhlo svou hloubkou i obsahem. Ona byla 
v Praze původně druhou houslistkou Národního divadla, on začal jako 
student biologie, ale přešel na studium teologie, aby později oba následo-
vali společné povolání ke službě v církvi. Mají syna a dvě dcery. 
K nelehkým zkouškám patří i nemoc jejich starší dcery, která je upoutána 
na invalidní vozík. Ta mladší (která vždy zpívá na těchto konferencích ve 
skupině) je manželkou kazatele Marka Šrámka. Zahajovací zásadní refe-
rát „Ospravedlnenie vierou funguje aj pre život kazateĺa“ pronesl ThDr. 
Ján Henžel, předseda slovenské Rady CB. První den konference byl 
ukončen společnou bohoslužbou, rovněž se po oba následující dny zaha-
jovalo ranními bohoslužbami. Po celou dobu doprovázela společný zpěv 
česko-slovenská hudební skupina. 

Náplní dopoledne druhého dne bylo 8 seminářů, které připravily slo-
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venské i české kazatelské manželské páry. („Duchovní směřování rodi-
ny“, „Zápas o víru dětí“ - připravili manželé Jaroslav a Marcela Orawští, 
„Rodina jako tým“, „Utrpení v rodině“, „Jak připravit rodinu na stěhová-
ní“, „Finance v rodině kazatele“, „Společně strávený čas rodiny“ a „Stres 
a požadavky služby“). Bylo možné se zúčastnit dvou seminářů (probíhaly 
paralelně). Odpolední volno mnozí využili ke sportu (fotbal, volejbal) či k 
procházkám. Ubytováni jsme byli v malebném údolí poblíž Suĺovských 
skal. Večer jsme se sešli k představování nových vikářských manželských 
párů, resp. jednotlivců. Rozvinula se před námi pestrobarevná paleta pří-
běhů a osobních svědectví o setkání s Pánem Ježíšem Kristem. Z našeho 
ostravského sboru se představili a osobní svědectví nám pověděli také 
manželé Petr a Petra Polachovi. Bratr nastupuje do vikářské služby 
v Ostravě–Porubě. Dosud s manželkou sloužili na plný úvazek 
v organizaci Studenti pro Krista na VŠB. Jako vězeňský kaplan jsem zpo-
zorněl při jménu Patrik Horváth, které je tak časté u vězňů. Že jeho ba-
bička byla Romka na něm ale nebylo poznat. Tento bratr se představil ja-
ko začínající kazatel v Ústí nad Labem. Za všechny jednotlivé nastupující 
pracovníky zazněly modlitby. Po večeři nám bránici polechtala dramatic-
ká scénka (s videoklipy) na téma - Průběh přijímacího pohovoru uchazečů 
o kazatelské povolání. Autorem byl mladý kolektiv Davida Nováka, před-
sedy Odboru pro práci s mládeží. 

Poslední den byl věnován ještě svědectvím, kterých celkově zazněla 
celá řada. Ředitel Evangelikálního teol. semináře ThDr. Karel Taschner 
strhujícím způsobem svědčil o uzdravení ze svých zdrav. potíží. Následo-
val blok informací, zpráva tajemníka naší církve ing. Karla Fojtíka o jed-
náních na úrovni ministerstev v čerstvé povolební situaci, zpráva ředitele 
Evangelikálního teologického semináře v Praze, jehož zřizovatelem je 
CB, zpráva předsedy Studijního odboru kazatele Dr. Samuele Jindry, 
představení nových aktivit církve a další informace.  Úplně na závěr jsme 
se vrátili k reflexím duchovních podnětů z pastorálky a dostali příležitost 
zamyslet se nad předloženými meditačními texty a modlit se a to jak jed-
notlivě, tak po dvojicích (manželské páry), i ve skupinách. Odjížděl jsem 
z tohoto setkání velmi povzbuzen a motivován k další práci. 
 

Jan Kočnar 
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Mládež v Ty ře 

 
V jednom ze srpnových týdnů proběhl na chatě v Tyře, která se nachá-

zí blízko Třince v Beskydách, letošní pobyt mládeže. Navzdory extrémně 
chladnému měsíci srpnu jsme si mohli užívat pěkného počasí i sluníčka. 
Příjemné počasí a krásná příroda však nestačí k přiblížení se k Bohu, a 
proto jsme se každé ráno i večer scházeli u Božího slova. Celkem nás by-
lo 17, z toho 3 děti a manželé Prudilovi. Někteří jet nemohli, a tak měl 
letošní pobyt spíše rodinnou, ale o to osobnější atmosféru. Děkuji Bohu 
za celý ten týden, protože  On pracuje na těch, kteří chtějí, nezávisle na 
tom, zda jich je málo nebo hodně. Jsem také vděčný všem, kteří se za po-
byt modlili, kteří jej připravovali a kteří pomáhali, zvláště Alici a Honzo-
vi, že zajišťovali chod kuchyně. A jak pobyt prožívali účastníci? Posuďte 
sami z jejich příspěvků. 
 

Jakub Mrázek 
 

Z Boží milosti jsme mohli strávit s naší mládeží jeden srpnový týden 
v pohostinství Beskydských hor na chatě Tyra. Tato chata je posazená ve 
svahu a je z ní krásný výhled na zalesněné údolí. Je to krásné místo na 
prázdniny. I když, popravdě řečeno, dostat se do chaty je solidní sportovní 
výkon. 

Náš běžný den probíhal tak, že po snídani na nás čekalo krátké zasta-
vení s Danielem. Každé ráno jej měl připravené někdo jiný, což bylo vel-
kým obohacením. Pro mnohé z těch, kdo si totiž připravovali toto zasta-
vení, to byla premiéra - poprvé mluvili veřejně před ostatními a zamýšleli 
se nad nějakým biblickým textem - a musím říct, že se toho zhostili s chu-
tí a velice dobře, až by mohl mnohý kazatel závidět. Myslím si, že právě 
tato ranní ztišení mohla být pro mnohé značnou inspirací. Alespoň mne 
často oslovila. 

Po volném dopoledním programu, kdy byl prostor pro sporty, hudbu, 
procházky, rozhovory a mnohé jiné aktivity, následoval oběd. Ten nám s 
velkým umem a věrností připravovali manžele Prudilovi, kterým za to pa-
tří náš velký dík, protože obětovali týden ze vzácné dovolené, aby nám 
mohli vařit a starat se o nás. Přítomnost celé jejich rodiny byla velkým 
oživením a obohacením. Sám za sebe jsem velmi rád, že jsme je mohli o 
něco lépe poznat. Děkujeme. 
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Blok her následoval hned, jakmile jsme byli schopni strávit oběd. Tyto 
hry měly většinou za cíl utužování kolektivu a vzájemné poznávání. Styl 
těchto her má podporovat lepší vzájemnou spolupráci a komunikaci. 
Všechny tyto hry si pro nás věrně připravila Johanka Kočnarová. Věřím, 
že jsme se u nich všichni dobře pobavili a užili spoustu legrace a zábavy. 

Jedno odpoledne bylo také věnováno tzv. „Lesnímu golfu“. Jedná se 
již o tradiční turnaj, jehož autorem je Rosťa Vaštyl. Vždy je pro nás při-
praveno hřiště obsahující množství roztodivných a nápaditých jamek, je-
jichž plnění je nejen zábavou, ale mnohdy i náročným hlavolamem. 

Během večerních programů jsme se zabývali listy do sedmi církví, tak 
jak jsou zapsány v knize Zjevení. Snažili jsme si od těchto sborů brát po-
učení i napomenutí. Přesto, že je kniha Zjevení velmi složitou apokalyp-
tickou knihou, doufám, že se nám podařilo najít i několik myšlenek do 
praktického života. 

Po čtyři dny jsme také mohli absolvovat filmové večery, jejichž auto-
rem byl Lukáš Komárek. Jednalo se o filmy nejrůznějších žánrů, od ko-
medie, přes drama, až po akční film. Ke každému z těchto filmů měl 
Lukáš připravenou i myšlenku, takže kromě pobavení jsme získali i pou-
čení. 

Po dobu kempu jsme mohli mít ve svých řadách i dva „nevěřící“ lidi. 
Věřím, že jejich přítomnost byla velkým obohacením. Myslím však, že 
tím nejlepším, co si odnesli z letošního kempu, nebylo naše vyučování, 
ale to, že mohli týden poznávat křesťany pěkně zblízka, sledovat, jak se 
chovají, co si myslí a hlavně to, jak jejich víra ovlivňuje jejich každodenní 
život. Modlím se za to, abychom jim mohli být dobrým příkladem a aby 
je náš příklad mohl vést k zamyšlení. Vím, že jako lidé jsme hříšní a plní 
chyb, přesto však věřím, že jsme díky Bohu mohli být dobrým příkladem. 

Jak bych hodnotil letošní mládežnický kemp? Byl to bezesporu kemp 
početně chudší než kempy v předchozích létech. To však ani zdaleka ne-
znamená, že by byl chudší i kvalitativně. Za to, že jej lze pokládat snad 
minimálně z lidského hlediska za zdařilý, patří hlavní dík Jakubu Mráz-
kovi, jakožto hlavnímu organizátorovi, a všem lidem, kteří se nějak na 
přípravě a průběhu kempu podíleli... Děkujeme!!!! 
 

Michael Novotný 
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Letošní kemp v Tyře pro mne znamenal důležitý mezník v životě, pro-
tože jsem díky Pánu Bohu došel k životnímu rozhodnutí odevzdat mu ce-
lou svoji osobnost (jedné noci po kempu strávené na modlitbách...). 

Uvěřil jsem v Pána Ježíše před 10 lety, ale pořád zůstávaly určité věci 
v mém životě, které jsem sice chtěl Pánu svěřit, ale na kterých jsem byl 
zároveň příliš závislý, než abych se jich dokázal vzdát (i když jsem věděl, 
že jsou hříšné). Moc mi k jejich překonání pomohlo, že jsem mohl připra-
vit na kempu ranní ztišení z 6. kap. Daniela. Zpočátku jsem moc nevěřil, 
že bych je mohl připravit právě já (říkal jsem si ... nemáš moc teologic-
kých znalostí, jiní znají Bibli lépe atd....). Díky Jakubově pomoci a po-
vzbuzení jsem se nakonec odhodlal dané ztišení připravit. Byla to pro 
mne opravdu silná zkušenost s Bohem a také mne povzbudily reakce 
mládežníků na program. Uvědomil jsem si, že určitě nebyla chyba si jej 
připravit, a že tím Pán Bůh něco sleduje. A zbytek příběhu již znáte ... 
 

Matouš 6.33.: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a 
všechno ostatní vám bude přidáno.“ 
 

Rosťa Vaštyl  
 

Věřím, že letošní kemp byl duchovním povzbuzením nejen pro mne, 
ale také pro ty, jenž jeli, a tak se stali součástí našich vzpomínek na du-
chovní programy, kde jsme zpívali Pánu Bohu chvály, četli z Bible a měli 
čas na přemýšlení o věcech, o kterých nepřemýšlíme v každodenním za-
běhnutém stereotypu našich životů. Také příroda kolem nás nám připomí-
nala, že Bůh dělá neskutečné divy a zázraky. Kromě duchovních progra-
mů jsme hráli hry, které byly velice zábavné a pomohly nám k tomu, aby-
chom se sblížili, a tak si mohli více porozumět. Po pozdních večerech 
jsme usedali k našemu mini kinu, kde jsme shlédli nejeden pěkný film, 
komedii či pohádku s křesťanským kontextem. Spát jsme chodili velmi, 
velmi pozdě, jestliže vůbec. Je pravda, že by se nám dobře neusínalo, 
kdybychom měli prázdný žaludek, což jsme neměli, poněvadž jsme měli 
vynikající kuchaře, kteří se o nás v tomhle ohledu pečlivě starali. Myslím, 
že tento kemp nebyl marný a jen doufám, že příští rok nás bude moci jet 
více. 
 

Ester Fürstová 
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Bohumín na novém za čátku 

 
Po období radosti a velkého požehnání máme, zdá se, období útlumu a 

starostí. Podívám-li se na to očima 3. kap. Kazatele, po „čase pokoje“ při-
šel pro nás „čas boje“. Zdá se, že naše malé společenství je velmi oslabe-
né a to po všech stránkách. Proč to tak vidíme? 

V období letních prázdnin se nás scházelo méně, ale někteří jako by už 
po nich nemohli najít cestičku zpět do společenství. Tak jsme pak oslabe-
ni všichni a zvlášť citlivě to vnímají mladí lidé, kteří k nám přibyli v po-
slední době a z těch „zkušenějších“ by rádi brali příklad. Velice s Pavlem 
cítíme, že nestačíme dostatečně sloužit všem, kteří jsou nám svěřeni, po-
kud nepřicházejí do kontaktu se společenstvím. 

Dalším citelným oslabením je pro nás odchod manželů Šimpachových 
zpět do Ostravy. Několik let u nás věrně a obětavě sloužili Bohu, Maruška 
jako vedoucí besídky, Jirka jako vedoucí práce se školními dětmi a člen 
týmu vedení stanice. Po narození dvojčat už by dojíždění do Bohumína 
bylo pro ně velkou zátěží, a tak se s nimi neradi a s těžkým srdcem loučí-
me. Snad, dá-li Pán, ne napořád. I když budeme mít tyto služby zajištěny i 
nadále, Šimpachovi pro nás jsou určitým způsobem nenahraditelní. Velice 
jim za jejich službu děkujeme. Budou nám chybět. 

Náš společný duchovní nepřítel pronikl do samotného středu našeho 
společenství a nalomil mnohé spolehlivé, věrné a obětavé služebníky, kte-
ří teď zápasí v těžkých bojích a nezbývají jim už síly na službu ostatním. 
Abychom se ubránili, začínáme v těchto dnech znovu po čase s pravidel-
nými modlitebními večery, snažíme se pomáhat jeden druhému, ale vážně 
– je to boj. Úplně se spoléháme na Boha, že nás povede, nalomenou třtinu 
nedolomí a doutnající knot neuhasí. Když to píšu, vybavuje se mi, že toto 
je náš verš na tento rok. Taky dobrý. 

Jinak to ujde. Od září máme konečně k dispozici vlastní prostory, celé 
patro na faře SCEAV, kde jsme se dosud scházeli v přízemí v sále. Máme 
proto velké možnosti, klubovny pro Jonáše, Tornádo, besídku, dokonce 
malou sborovou kancelář. S minimálními náklady se nám to podařilo za-
řídit a zprovoznit a těšíme se, že to bude další velký krok dopředu, pokud 
ovšem, a tu starost nezastírám, to utáhneme finančně. 

V tomto náročném období jsme Bohu vděčni za Jeho věrnost, milosr-
denství, za Jeho moc i trpělivost s našimi slabostmi. Díky za to, že On se 
nemění, zůstává stejný a o Jeho slovo se můžeme opřít. 
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Prosím, buďte s námi v tomto čase zápasů a přimlouvejte se, povede-li 
vás k tomu Duch svatý, za nás, abychom sami neselhali. 

 
Vaše v Kristu Dáša Maňásková 

 
Toto je komentář jedné sedmnáctileté účastnice našeho letního pobytu 

pro mládež do 18 let, která pravidelně navštěvuje Tornádo i bohoslužby 
v Bohumíně. 
 
KUJAVY 2006 

 
Konečně! Psal se 19. srpen 2006 a my po roce očekávání maximálně 

suprového tábora „Tornádo“ se ho konečně dočkali! 
V 8,45 jsme se sešli u autobusu a nastoupili plni očekávání. Cestou 

jsme se samozřejmě všichni najedli, takže oběd po příjezdu do tábora už 
skoro nebyl potřeba. 

Po příjezdu si každý zabral stan a začali jsme se seznamovat. Všechny 
to seznamování nějak pohltilo, protože se začali seznamovat i lidi, kteří se 
už znají hodně dlouho. Jo, jo, to bylo tím nadšením... 

Příští den se ke hrám (doprovázel nás příběh Bručka) přidaly i táboro-
vé aktivity, ze kterých jsme mohli vybírat. Tanec, přežití, lezení po la-
nech, koně, vzduchovky, výtvarka...Každý si v nich našel něco lákavého. 

Dopoledne jsme byli rozděleni do duchovních skupinek. My jsme byli 
s Martinem Lepíkem a přemýšleli nad Biblí o selhání lidí, kteří měli rádi 
Boha. David, Jonáš...Bylo to fakt úžasný poznávat víc a víc Boží slovo. 

Na táboře jsme si užili i dobrýho jídla, naše kuchařka Slávinka vařila 
senzačně, a dokonce denně pekla buchty a zákusky. 

Celý tábor byl opravdu požehnaný a teď si všicni přejeme, aby rok 
utekl jako voda a my mohli zase vyrazit pod stany! 
 

Karolína Kudlíková, Bohumín 
 
Ham ham dovolená! 

 
To byl název společné dovolené naší porubské stanice, kterou jsme 

opět prožili v krásném prostředí Beskyd poblíž Velkých Karlovic v péči 
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famózního personálu Hotelu Hamé jako osvěžení uprostřed léta, protože 
se konala ke konci července. Tentokrát jsme hotel zcela zaplnili, takže 
Karel s Marcelou museli rádi strávit jednu noc ve stanu před hotelem. ☺ 
Program byl pestrý jako obvykle, letos nám však počasí dovolilo užít si 
těch pravých letních radovánek a pořádně to „roztočit“ na obecním kou-
pališti. 

Ráno jsme měli čas společných chval a krátkého biblického zamyšlení, 
přes den rozličné rekreační činnosti, ať už to byla dětská miniolympiáda, 
fotbalové utkání na ostří lokte, výlet a nebo stolní hry. První večer jsme 
byli „přepadeni“ dvěma kovboji, kteří si na nás připravili hned několik 
drsných úkolů, které zaručeně pobavily nejen soutěžící, ale i přihlížející. 
Večer končil přípravou pravé americké speciality-opékanými bonbony 
marshmellow. Zkuste to někdy! Další večer jsme se snažili rozpoutat dis-
kusi na téma našich potřeb a poslední večer byl večerem chval a uctívání. 
Nedělní ráno bylo vyhrazeno pro společné shromáždění a všechno jsme 
nakonec uzavřeli velkým bowlingovým kláním. 

Odjížděli jsme spokojení a s vděčností Bohu za nový život i své bratry 
a sestry. Byli jsme také moc rádi, že s námi opět jelo několik přátel, kteří 
se tentokrát poprvé začali účastnit i duchovních programů. Vidíme, že 
sborové pobyty jsou místem, kde se i lidé, kteří ve sboru nejsou, cítí vět-
šinou dobře a rádi přijíždějí znovu. Díky tomu mezi nimi a námi praskají 
ledy a začínají se pomalu zajímat i o to, co nás doopravdy spojuje-láska 
našeho Pána Ježíše Krista. Kéž by Pán dal, aby tento školní rok byl pro 
mnohé naše přátele rokem duchovního probuzení! 
 

Petr Polách 
 

 
Jak na vás toto slovo působí? Jste nadšení příznivci nebo byste raději 

tohle slovo vyškrtli ze slovníku? Patříte k lidem, kteří mají jasnou vizi pro 
svůj život nebo jste na tom podobně jako já před několika lety? Pokud se 
mě někdo ze starších křesťanů zeptal na to, jakou mám vizi pro svůj život, 
naskakovala mi husí kůže a nejraději bych byla z dosahu toho dotyčného. 
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Pokaždé mě napadaly myšlenky: „To si mám nějakou vizi vymyslet? Jak 
se to dělá a mám na to všechny schopnosti? Mám dost síly se k tomu roz-
hodnout a taky vydržet?“  Samozřejmě jsem došla k závěru, že na to 
schopnosti nemám a určitě nevydržím a tedy, že ani žádnou vizi nechci.  

Je tu však Pán Bůh, který nás nenechává v nepokoji a nejistotě. 
V určitém čase a v určitých okolnostech nás přivádí k  pochopení toho, co 
odmítáme jen proto, že tomu špatně rozumíme. A tak jsem se na počátku 
těchto prázdnin dostala do stavu, kdy jsem velice silně vnímala, že můj 
život není vedený hlubším záměrem. Vnímala jsem svůj stav jako tmu a 
nevěděla jsem, co s tím, jak to změnit. Je pravda, že jsem ve stanici zapo-
jená v různých službách, ale nebyla jsem si jistá, že ve všech mám stát. 
Znáte to, některé věci děláte, protože je to potřeba. Mě však začala proná-
sledovat myšlenka, že potřebuji něco víc, nějaké utvrzení od Boha. A to 
by nebyl náš jedinečný Bůh, kdyby nepracoval svojí originální cestou. 

Počátkem července jsme s manželem vyjeli na okružní cestu po Fran-
cii. Při projíždění Německem jsem na roztrhané krabici u cesty uviděla 
napsáno: „ Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne.“ Udělalo mi to velkou radost a současně upozornilo 
na to, že musím při svém hledání začít od Ježíše. Po návratu z dovolené 
jsem objevila starší pohled od kamarádky, na kterém bylo napsáno: „Ježíš 
k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude 
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Co k tomu dodat. Jen to, že 
jsem začala tušit, že klubko se začíná rozmotávat. 

V té době jsem se rozhodla, že na ranním ztišení budu číst knížku 
Oswalda Chamberse s názvem „To nejlepší pro Jeho slávu“. Už jsem si 
tuhle knížku pročítávala v minulosti, a tak mi přišlo na mysl, že bych 
mohla s její pomocí najít odpovědi na svoje otázky. Odpověď přišla 
v zamyšlení z 3. srpna a dál byla rozvinutá v zamyšlení na 21. srpen. Po-
kud znáte knížku, o které píšu, víte, že O. Chambers nikdy nechodí kolem 
„horké kaše“, ale jde přímo k podstatě problému, zřetelně a jasně. Dočetla 
jsem se něco, co mě osvobodilo od tíhy zodpovědnosti uskutečňovat Boží 
záměr. Opravdu se mi ulevilo, když jsem si přečetla, že přestože často 
hovoříme o svém rozhodnutí pro Krista, o svém úsilí být dobrými křesťa-
ny, o své volbě pro to či ono, v Novém zákoně se v tomto smyslu mluví 
pouze o naléhavém Božím záměru, ke kterému se připojujeme, protože si 
nás Bůh vyvolil. 

Co když však nemám dostatečnou vůli a ani moje povaha za moc ne-
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stojí? I s tím Ježíš počítal, jak píše moudrý pan Chambers: „..našemu roz-
hodnutí Pán nikdy nedůvěřoval. Nežádal, abychom se pro Něho rozhodli, 
ale abychom se Mu podřídili – a to je velký rozdíl.“ Na tomto místě udě-
lám malou reklamní vsuvku. Pokud byste se chtěli dozvědět, v čem O. 
Chambers ten rozdíl vidí, mám pro vás dobrou zprávu. Knížka opět vyšla, 
viděla jsem ji v prodejně knihkupectví Librex u Divadla Antonína Dvořá-
ka. 

Pochopila jsem, že pokud se připojím k Božímu záměru, podřídím se 
Ježíši a budu počítat se vším, co mám jako Boží dítě zaslíbeno a k čemu 
mám skrze víru v Ježíše přístup, nemusím přemýšlet nad tím, jestli jsem 
dostatečně užitečná nebo zda a jak velký mám vliv. Výsledkem tohoto 
několikaměsíčního Božího vedení bylo, že jsem se rozhodla připojit se ke 
kurzům Alfa. 
 

Kurzy Alfa probíhaly v naší stanici už minulý rok. Tehdy se jich, kro-
mě dalších členů naší stanice účastnili Jarda Gavlíková, Míla Wojkowská 
a Petr Polách. Těmto lidem jsem položila čtyři otázky týkající se jejich 
zkušeností z minulého kurzu a jejich opětovného rozhodnutí zapojit se i 
do kurzů letošních. Tímto jim také děkuji za jejich ochotu a rychlost. 

1. Proč jste se opět rozhodli aktivn ě zapojit do Alfy? 

Jarda: Alfu vidím jako dobrý a užitečný způsob evangelizace, kdy se lidé 
postupně a nenátlakově seznamují se základy křesťanské víry, můžou dis-
kutovat, objevovat, zkoumat, rozšiřovat si obzory... 
Míla:  Neboť Alfa je příjemný způsob evangelizace a jako bonus člověk 
dostane od Boha dárek, budovaní křesťanského charakteru. A 
v neposlední řadě toužím po tom být svědek zázraku uvěření, umlkám 
před Boží mocí …. 
Petr: Kurzy Alfa jsou pro mne další příležitost udělat krok k nevěřícím 
přátelům a známým a nabídnout jim něco, co vede k zamyšlení nad živo-
tem bez Boha, nebo případně s ním. Zatím nemám lepší možnost, kterou 
bych takovým lidem mohl nabídnout se záměrem pomoci jim více poro-
zumět křesťanství. Kurzy Alfa  přinášejí podnětné myšlenky, vytvářejí 
prostor k diskusi na duchovní téma a odehrávají se na neutrální půdě. Ta-
to kombinace je jejich silnou stránkou. 
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2. Co jste se naučili z minulého kurzu? 

Jarda: Naučila jsem se důvěřovat Pánu Bohu, že má všechno ve své ruce, 
každou potřebu a každý detail a taky to, že je Bůh plný překvapení! 
Míla:  Že Bůh má své cesty, jak si lidi přitáhnout k sobě. Alfa je jen pro-
středek, ale kvalitní prostředek. 
Petr: Nebát se zvát co nejvíce lidí. 

3. Co jste mohli zjistit o tom, jak se lidé dívají na Boha, jaká informa-
ce pro ně byla nejhůř přijatelná, co pro ně bylo překvapením v tom 
dobrém slova smyslu? 

Jarda: Myslím, že lidé dnes nemají problém věřit v nějakého „boha“, 
tomu, že něco nad námi existuje, ale mají problém s Pánem Ježíšem a 
s tím, zcela se mu vydat, důvěřovat mu jako osobnímu Bohu. 
Míla:  Na naší diskusní skupince byl jeden účastník, který staví stvoření 
na roveň Boha. Dle něj jsme všichni bohové.... Ale jinak mě hodně pře-
kvapila ochota účastníků v naší diskusní skupince přemýšlet do hloubky. 
Petr: Nemohu říct, že by mne něco vyloženě překvapilo ohledně názorů 
na Boží existenci nebo charakter, které jsme si vyslechli. Byl jsem však 
spolu s ostatními povzbuzen rozhodnutím pro Krista jednoho účastníka, 
který byl dlouhodobě předmětem modliteb své již dříve obrácené manžel-
ky a Kurzy Alfa pro něho byly jen poslední kapkou před konečnou kapi-
tulací před Kristem. 

4. Jestli a v čem byl kurz Alfa přínosný pro sborové společenství?  

Jarda: Myslím, že důležitým prvkem bylo to, že nám Alfa pomohla více 
se zaměřit na evangelizaci a zaktivovala nás tímto směrem. 
Míla: To nedokážu posoudit. Ale mám pocit, ze nás to učí spolupracovat 
na Božím díle. 
Petr: Byl rozhodně přínosem, od modlitební přípravy, kdy se každý měl 
modlit za deset lidí, které chce pozvat, přes nasbírání prvních zkušeností s 
tímto typem evangelizace, po rozsévání Božího slova. Kurzy Alfa nám 
pomáhají naplňovat jedno ze zásadních poslání sboru - být světlem pro 
svět kolem nás. 

Marcela Frydrýšková 
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Prázdniny v Suchdole 

 
Již před prázdninami jsem informoval o dvou prázdninových akcích, 

které se mají konat za podpory našeho společenství CB a BJB v Suchdole 
nad Odrou. Obě tyto akce proběhly, sportovní kemp v Návsí u Jablunkova 
a tábor pořádaný klubem Pecka. A právě o tomto táboru uvádím příspě-
vek pohledem přímého účastníka a jednoho z vedoucích: Klárky Jeřábko-
vé. 
 
PECKA-tábor 2006 

 
,,Hurá!“ Pro všechny školáky i studenty začaly dvouměsíční prázdni-

ny. Spousta legrace, hromada letních zážitků, staří i noví kamarádi..., 
zkrátka všechno, co k prázdninám patří, bylo tu. 

Zatím, co si všichni užívali první dva týdny slunečného léta, tak tým 
mladých lidí, co by vedoucí intenzivně dokončovali přípravy letního sta-
nového tábora, pořádaného Peckou. Ten se konal celých čtrnáct dní, od 
16. do 29. července na louce u Partutovic u Hranic na Moravě. Celkem se 
ho účastnilo 18 dětí, které byly většinou ze Suchdolu, ale i z Hladkých 
Životic, Dubu u Starého Jičína či dokonce z Klimkovic nebo z Opavy. O 
všechny táborníky se letos staralo šest vedoucích a kuchařka Eliška. Té-
ma, které nás táborem provázelo, byla „Cesta kolem světa“. Každý den 
jsme se probudili v jiném státě, navštívili jsme třeba slunný Egypt, vzdá-
lenou Austrálii, fotbalovou Brazílii, exotické Španělsko a Havaj, pohád-
kové Dánsko, ledovou Antarktidu i vysokohorský Nepál... V každém státě 
jsme hráli příznačné hry i jedli typická jídla. Třeba když jsme byli v Ame-
rice, tak jsme baštili hamburgery. Skupinky sbíraly cenné bodíky, a která 
jich měla za celý den nejvíc, ta obsadila daný stát. To víte, rivalita, nadše-
ní a zapálení při hrách bylo na místě. Zkrátka, všechny nás to stoprocent-
ně chytlo. Během tábora jsme se však každý den na hodinku ztišili a měli 
jsme duchovní program-pracovně ducháč. Ducháče byly na téma příběhů 
z Bible, o kterých jsme si pak rozděleni na mladší a starší povídali a sdíle-
li třeba i životní zkušenosti. Jeden večer byla dokonce i evangelizace, pro-
tože ne všechny děti , které byly na táboře, pocházejí z věřících rodin a 
znaly Boha. Ten požehnaný večer vedl Roman Neumann. Přijel za námi s 
manželkou Zdenkou a s dětmi. Každopádně si myslím, že to nebyly zby-
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tečně strávené chvíle, spíš naopak! A semínko v dětech zaseté bude klí-
čit... 

Díky všem, kteří  na nás mysleli v modlitbách, všem, kteří byli ochotni 
kdykoli pomoct, a kteří jakkoli přispěli. Díky vedoucím a kuchařce, ale 
především díky neustálé Boží přítomnosti a lásce, byl tábor takový o jaký 
jsme všichni celou dobu usilovali. V pořadí už sedmý peckovský tábor 
byl rovněž naplněný Božím požehnáním a tentokrát neúnavným sluníč-
kem. Teď, když se všichni vracíme ke každodenním povinnostem, s 
úsměvem na rtech vzpomínáme na ty báječné, prázdninově bezstarostné 
chvíle. 

 
Josef Bárta 

 
Můj první English camp s Fishnetem 

 
Na začátek bych chtěla říct pár vět o sobě. Vystudovala jsem Střední 

zdravotnickou školu v Ostravě obor všeobecná sestra, poté následovalo 
studium na vyšší odborné škole, které jsem ukončila v letošním roce 2006 
absolutoriem a stala jsem se diplomovaným specialistou v oboru fyziote-
rapeut. Tento krátký úvod bych jen ukončila poměrně důležitou poznám-
kou, že od základní školy se v mém repertoáru cizích jazyků pohybuje jen 
němčina. S angličtinou jsem se setkávala pouze ve filmech a reklamních 
upoutávkách na americké výrobky. Proč tedy English camp? 

Poprvé jsem se o něčem takovém dozvěděla v kavárně po nedělním 
shromáždění. Bylo mi řečeno, že jazyková škola Fishnet každý rok pořádá 
letní a zimní campy pro mládež a děti, aby se zdokonalili v anglickém ja-
zyce, ale především měli možnost poznat blíže Boha. Byla to pro mě ob-
rovská výzva a ta mě také přivedla na myšlenku jet na camp jako zdra-
votnice, jelikož má kvalifikace na tuto pozici byla dostačující. Tímto způ-
sobem jsem se totiž mohla přiblížit mladým lidem, pomáhat jim a sdělo-
vat jim svá svědectví o Bohu. Navíc myšlenka naučit se trochu anglicky 
byla rovněž velice lákavá, i když mi bylo nad slunce jasné, že to jako 
němčinář nebudu mít vůbec jednoduché. K mé smůle však byla již  pozice 
zdravotníka obsazena a já jsem mohla doufat, že to vyjde příští rok. 

Dva dny před absolventskou zkouškou mi však zavolal můj kamarád 
ze sboru a radostným hlasem se mě ptal, jestli mám stále ještě zájem jet 
na camp jako zdravotník. Došlo k nečekaným událostem a zdravotník jim 
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scházel. Já bez váhání přijala a ještě tentýž večer jsem byla součástí týmu, 
který domlouval poslední přípravy na camp. Tehdy jsem viděla téměř 
všechny prvně, ale jak se ukázalo za pár týdnů, byla z nás prima parta, 
která fungovala na vzájemné domluvě a společné lásce k Bohu. 

První den na English campu jsme konečně měli příležitost setkat se 
s americkým týmem. Jediným komunikačním prostředkem byla pro 
všechny, jak jinak, angličtina. Ne však pro mě, já využívala především 
komunikaci neverbální pomocí rukou, nohou, někdy jsem uplatnila pár 
anglických slovíček, které jsem již znala nebo se v průběhu dne učila. 
Přesto mi nedostatek slovní zásoby nebránil, abych poznala spoustu ame-
rických přátel, protože mezi námi bylo něco obrovského, co nás všechny 
spojovalo. Něco tak silného, že ani rozličnost jazyků nebránila v navázání 
nových vztahů. Byla to víra a láska k Ježíši. O dva dny později, kdy měly 
přijet děti, jsme již tvořili jednu velkou rodinu. Měla jsem velikou touhu 
se naučit anglický jazyk a ke konci kempu si troufám říct, že už jsem se 
celkem bez problému dokázala domluvit a poznat, o čem je řeč, i bez pře-
kladatele. 

Po příjezdu mládežníků jsme měli všichni stejný cíl - sblížit je 
s Bohem a ukázat jim, proč Ho tolik milujeme. Pokud se nám to nepodaři-
lo, tak jsme jim alespoň nabídli nová přátelství a pocit, že se mohou na 
někoho obrátit. Mám upřímnou radost, že některé z nich potkávám i nyní 
s odstupem času na srazech, které jsou nepravidelně pořádány. Myslím, 
že motto, které jsme pro English camp stanovili - ,,KEEP IN TOUCH“ 
tedy „ZŮSTAŇ V KONTAKTU“ - se nám zatím úspěšně daří držet. 
V únoru se chystá zimní pobyt ve stejném duchu a pro mne je nesmírnou 
ctí, že mám možnost se ho zúčastnit. Navíc jsem od září začala navštěvo-
vat kurz angličtiny ve Fishnetu a už se moc těším, až budu moci nové 
znalosti angličtiny uplatnit v praxi. 

Závěrem bych si dovolila použít slova z druhého listu Janova, 12. ver-
še, která naprosto přesně vystihují mé myšlenky: „A čkoliv bych měl ještě 
mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu, neboť doufám, že 
se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla 
úplná.“ 
 

Martina Konečná 
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Pobyt senior ů na valašské Velké Lhot ě 18. – 23. září 2006 

 
Dlouho viselo v předsálí pozvání na týdenní pobyt seniorů na „Valaš-

sko“. Přihlásili jsme se však z našeho sboru jenom čtyři: sestra Mrázková, 
sestra Váňová, manželé Targoszovi. Jarka a Leo Targoszovi nás naložili 
do auta všechny čtyři a nezištně dopravili na místo určení i s našimi saky 
paky. 

Organizačně zajišťoval tuto akci důchodce, bývalý ekonom ústředí CB, 
br. ing. Jan Hušek. Pastýřskou péčí nám celý týden sloužil také důchodce, 
a to br. kaz. Lachman. Oba dva tam měli k naší radosti i své manželky. 
Sešlo se nás celkem 25, z toho 24 důchodců. Výborná kuchařka sestra Mi-
luška Řepová nám vařila a uspokojovala naše žaludky dobrou a na indivi-
duální přání i dietní stravou. Pán Bůh k celkové pohodě přidal i krásné, 
slunečné dny a také úrodu hub, které nám v čerstvém stavu doplňovaly 
obědy nebo večeře. 

Po snídani probíral br. kaz. Lachman takzvaná „horská kázání“ (Ma-
touš 5). Ve volné diskuzi měl každý z nás možnost doplnit, co mu položil 
Pán Bůh na srdce. Diskuze byly velmi bohaté a často i povzbuzující. Po-
slední večer našeho pobytu zpestřili náš program i manželé Alenka a Ka-
rel Fojtíkovi. Bratr Fojtík z titulu funkce tajemníka CB nás ochotně in-
formoval o různých otázkách čeřících poslední dobou hladinu sborových 
rodin. Hovořili jsme také o vydání nového zpěvníku CB a jak je přijímán 
členskou základnou. Všechno bylo zajímavé, také naše setkání s přáteli 
z různých míst naší republiky i z různých způsobů života členské základ-
ny, což bylo protepleno láskou Boží i vzájemnou. 

Navázali jsme nové kontakty mezi sebou a přivezli si domů adresy no-
vých bratří a sester, se kterými chceme, jak dá Pán, pěstovat další svazky 
lásky, která je v křesťanském životě tím živým teplým pramenem čerpa-
ným z bohatého zdroje lásky Boží. Za to všechno jsme  vděční a vřele do-
poručujeme takového zážitky všem seniorům. Litujeme, že nás takovouto 
skvělou nabídku nevyužilo více. 
 

Libuše Mrázková a Alena Váňová 
 



Stránka    23 

Představ se nám 

 
1. Jak se jmenuješ, kolik je ti let a co tví sourozenci? 
Jmenuji se Anička Asszonyi a je mi 6 let. Můj bratříček se jmenuje Hon-
zík a má jeden rok a 10 měsíců. 
 
2. Koho máš nejraději z rodiny? 
Maminku. 
 
3. Co máš ráda a co ráda děláš? 
Nejraději mám špagety s kečupem, ale bez sýru. Jinak ráda kreslím, dí-
vám se na televizi a ráda vyrábím malé dárečky pro maminku. 
 
 
4. Čím bys chtěla být, až budeš velká? 
Paní doktorkou nebo malířkou.  
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Deník jedné Bible 

(a jak by vypadal deník tvé Bible?) 
 
15. ledna Celý den jsem měla klid. Několik večerů po Novém roce 
ze mne četl můj majitel pravidelně. Nyní na mne nějak zapomněl. 
2. února Dnes uklízeli, tak mne spolu s jinými knihami oprášili a 
zase položili na mé místo. 
8. února Můj majitel ze mne dnes po obědě chvíli četl. Nejprve za-
listoval v Žalmech a potom přečetl na přeskáčku několik veršů z Nového 
zákona. 
7. března Opět dnes uklízeli a utírali prach. Včera jsem byla zase 
jednou v modlitebně. Dnes však odpočívám na svém starém místě. 
2. dubna Dnes jsem měla napilno. Můj majitel měl něco přednést na 
nějakém shromáždění, a proto si musel vyhledat několik veršů. Dalo mu 
to hodně práce, než je našel, třebaže jsou stále na stejném místě. 
5. května Přijela na návštěvu babička, a tak jsem ležela celé odpo-
ledne na jejím klíně. 
6. května Opět jsem byla celé odpoledne u babičky. Četla převážně 
1. epištolu Korintským, 13. a 15. kapitolu. 
10. května Babička zase odjela. Na rozloučenou mě políbila. Odpočí-
vám na svém starém místě. 
26. června Zabalili mne do kufru, kde ležím mezi šatstvem a jinými 
věcmi. Domnívám se, že pojedou na dovolenou. 
11. července Stále ležím v kufru, třebaže ostatní věci už dávno vybalili. 
1. srpna Jsem opět doma na starém místě. Byla to divná cesta. 
Opravdu nevím, proč jsem s nimi musela cestovat. 
5. září  Necítím se právě nejlépe. Leží na mně nějaký román, na 
něm časopisy a starý klobouk. Jenom si přeji, aby ty věci už dali někam 
pryč. 
18. října Dnes uklízeli, a tak mne zase oprášili. 
6. listopadu Marie dnes psala dopis, a proto mne na chvíli vzala do ru-
kou a opsala ze mně slova ze Žalmu 119, 105. 
2. prosince Dnes mne znovu oprášili. 
31. prosince Včera opět uklízeli a dnes jsem byla zase jednou ve shro-
máždění. Při kázání mne můj majitel držel sice v  ruce, ale ani jednou mě 
neotevřel. Ale sliboval si, že od Nového roku začne. 
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Kviz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V minulém čísle jsme se vás zeptali na logo CB, z kolika symbolů se 

skládá. Doufáme, že jste se zadívali na toto logo také z jiného pohledu a 
čekáte na uvedení odpovědi. 

Je to několik symbolů: 
 Kříž, 
 Kalich, 
 Bible, 
 Ryba (znak křesťanů), 

Lodička (církve, nebo našeho života), 
Moře (světa na kterém pluje lodička našeho života), 
Nádoba (baptisterium na vodu křtu) 
Kruh (znamení nekonečnosti Boží lásky, vesmíru, slunce). 

 
Redakce 

 
 

 
Johann Wolfgang Goethe napsal v jednom ze svých dopisů: 

 
„Charaktery, které je třeba mít v úctě, jsou stále řidší. V úctě a vážnos-

ti je možné však mít jen toho, který se nehoní po svém vlastním zisku. …A 
tu musím přiznat, že nezištné charaktery jsem nalézal tam, kde jsem shle-
dal náboženský život na pevných základech, kde vyznání víry nezměnitelně 
spočívá takřka samo na sobě, neměníc se podle ducha času a výsledků 
vědy té které doby.“ 
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Pozvání 

 

 
 
Modlíme se za: 
 

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

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

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

� práci redakční rady a časopisu 
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Střípky 

 
� 24. června byla pokřtěna ponořením sestra Lenka Kuboňová z po-

rubské stanice. 
� V neděli 25. června proběhlo požehnání malého Františka Mrázka 

a křest Emily Grace Beck a odpoledne v Bohumíně byl pokřtěn a 
následně přijat za řádného člena našeho sboru bratr Robin Kneb-
lík. 

� Od 1. srpna 2006 má náš sbor nového vikáře, bratra Petra Polácha 
s působností pro stanici Poruba. 

� V pátek 4. srpna se manželům Lydii a Davidovi Kubíčkovým na-
rodil syn Jakub.  

� V pondělí 7. srpna se v porubské porodnici manželům Marii a Ji-
římu Šimpachovým narodili dva synové. Starší Jakub a o 11 minut 
mladší David.  

� Manželům Adamovi a Hance Parmovým se ve čtvrtek 24. srpna 
narodila dcera Sára. 
Všem rodičům blahopřejeme a přejeme jim mnoho trpělivosti a 
moudrosti k výchově jejich dětí 

� Od 16. září do 23. září se konal společný pobyt seniorů na Velké 
Lhotě v církevním rekreačním středisku. 

� V neděli 8. října se uskutečnilo v Ostravském sboru shromáždění 
Díkůvzdání za úrodu. 

� Od 13. do 15. října se uskutečnil podzimní pobyt mladých rodin 
s dětmi na Velké Lhotě 

� O víkendu 28. a 29. října proběhl zájezd do sboru v Kolíne. 
� V pondělí 30. října se v naší ostravské modlitebně Církve bratrské 

uskutečnilo ekumenické shromáždění, které bývá konáno pod ná-
zvem „Modlitby za Ostravu“. 

� V neděli 5. listopadu se manželům Martině a Tomáši Kuhnovým 
narodil syn David. Přejeme jim hodně Božího požehnání a 
k výchově obou synů mnoho trpělivosti. 

� Uvedení bratra vikáře Petra Polácha do služby se uskuteční v po-
rubském shromáždění v neděli 12. listopadu v 16 hodin. Sloužit 
bude bratr Karel Fojtík. 

� V neděli 26. listopadu budeme mít pravidelný podzimní „Sborový 
den“. Shromáždění bude dopoledne jako pravidelně v 9,30 hodin, 
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pak bude společný oběd v prostorách modlitebny a odpoledne bu-
de shromáždění začínat v 13,30 hodin. 

� Uzávěrka příštího čísla je 28. listopadu 2006 
 
 
- Sbory Církve bratrské jsou společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Kris-

ta jako Božího Syna a svého Zachránce 
- přijímá Bibli jako měřítko víry, učení a života, členem se může stát 

každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jehož život tomu odpovídá 
- vytváří otevřená společenství, do nichž může kdokoli přijít a slyšet 

biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky 
- vidí svůj úkol ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení 

k této víře a v praktické službě potřebným lidem. 
 
Církev bratrská Ostrava – kontakty:  

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