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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 
 
Lou čky 

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

fara Slezské církve evangelické a.v. 
neděle    v 16,00 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 17,00 Kometa – (evangelizační mládež) na faře 
středa  v 19,30 biblická skupinka žen na faře 
čtvrtek  8,00-13,00 denní centrum pro bezdomovce 
bratrská biblická skupinka podle domluvy 
 
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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Očekávání 

 
„Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je 

blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval.“ Sf 
1,7 

 
„Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy 

se nenadějete.“ Mt 2,44 
Dnešní život je pro většinu lidí plný úkolů, starostí a práce a plyne o to 

víc, když se člověk neumí na chvilku zastavit, rozhlédnout se a zamyslet, 
zda to má všechno cenu. I z života našeho sboru je vidět, jak čas rychle 
ubíhá. Toto číslo našeho časopisu rekapituluje krásné a požehnané událos-
ti z léta na táborech a kempech, práci s bezdomovci v Bohumíně, atd. 
V současné době je před námi sborový zájezd se službou v Brně, zane-
dlouho i sborový den. Ani se nenadějeme a nastane doba adventu, přípra-
vy na Vánoce. Je to nádherné ohlédnutí i nadějný výhled do konce roku. 

Do tohoto běhu událostí nám Písmo radí, abychom se ztišili. Aby nám 
to nejdůležitější v chvatu času neuteklo. Den Hospodinův je blízko a Pán 
Bůh nás jako své oddělené děti pozval, abychom s ním sdíleli i slavnou 
budoucnost. Musíme být připraveni, „neboť Syn člověka přijde v hodinu, 
kdy se nenadějete.“  Máme se na co těšit, máme co očekávat. 

Církev, jako tělo Kristovo očekává svého Pána. Očekáváme ho jako 
svého pomocníka v naší bezradnosti a slabosti. Očekáváme, že nám ukáže 
směr a dá úspěch naši práci. Očekáváme ho jako Lékaře v našich nemo-
cech a bolestech. Očekáváme ho jako Prostředníka, neboť nás zastupuje 
u Otce a přimlouvá se za nás, v Duchu svatém nás těší a uvádí do pravd 
Slova. V neposlední řadě ho očekáváme jako Soudce, který bude soudit 
živé i mrtvé. A věříme jeho Slovu: Ti, kteří v něho věří, nepřijdou 
na soud, ale přejdou ze smrti do života. Očekáváme, že nás vysvobodí 
ze slabosti těla, z pomíjitelnosti, a uvede nás do své slávy. 

Tak vám všem čtenářům zpravodaje „Víš to?“ přeji opravdové zasta-
vení v běhu všedních dní, ztišení se před Pánem Ježíšem a radostné oče-
kávání na jeho pomoc vedení i na jeho slavný příchod. 
 

Váš bratr Jan Drahokoupil 
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Proč chodím na biblické hodiny 

 
Milí bratři a sestry, přátelé a všichni čtenáři Brány! 
Po prázdninách znovu začaly v našem sboru tzv. biblické hodiny. Proč 

ten zvláštní název? Vznikl už velmi dávno v době tzv. pietizmu (hnutí 
v církvi, které chtělo obnovit vroucí zbožnost křesťanů ve zvlažnělé círk-
vi). Bylo to v Německu na přelomu 17. – 18. století a říkalo se tomu 
„Bibelstunde“ (= biblická hodina). Biblická – protože se tam čte, probírá 
a vykládá Bible, Boží slovo. Hodina – neboť to není klasická bohosluž-
bami žádný obřad, ale osobní hluboký rozhovor nad Božím slovem, kdy 
se lidé na nějaký čas sejdou mimo neděli – po práci. Do sdílení a hovoru 
se může zapojit úplně každý. 

Proč chodím na biblické hodiny? Pokusil jsem se pravdivě shrnou 
mé důvody: 

• Těším se na lidi, kteří přijdou, že uvidím jejich úsměv a 
stisknu jim ruku. Máme se prostě rádi. 
• Abych společně četl Bibli. Je to krásný zážitek poslouchat, 
jak se Boží slovo v jednotlivých verších plasticky otvírá v ústech 
různých lidí. Každý čte svým hlasem, intonací, výslovností, citem. 
Biblické příběhy najednou ožívají mnoha tóny a barvami. Mám 
společné čtení moc rád. A je to i praktické – mám-li nahlas číst, 
dávám větší pozor ☺. 
• Abych společně přemýšlel a povídal si s ostatními, co to 
znamená pro mě dnes. 
• Abych se modlil s druhými a slyšel jejich modlitby. To nás 
hodně sbližuje a posiluje naši víru. To jsou okamžiky, kdy se uka-
zuje, že Bible není teorie, ale mluví do života. Proplétají se přitom 
biblické pravdy a naše každodenní zážitky, zkušenosti, ale i otáz-
ky a problémy. Nejsilněji k nám někdy Písmo mluví, když ho vi-
díme prakticky aplikované v životě jiného bratra a sestry. 
• Hraji při písničkách na kytaru (s Jarkem) a to mi připomíná 
mé mládežnické doby. 
• Těším se na hrnek horké kávy. Popíjím, naslouchám, co 
kdo říká, a dívám se i na jejich hrnky na stole. Připadám si jako 
doma. 
• Mám to „v popisu práce“, často biblické vedu ☺. Ale asi 
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bych chodil rád, i kdybych je nevedl. 
Nedávno jsem si uvědomil, že biblické hodiny jsou u nás unikátní. 

Momentálně je to jediné místo na půdě našeho sboru, kde se pravidelně, 
systematicky, na pokračování a do hloubky společně probírá a vyučuje 
Bible. 

Někdy si lidé stěžují, že by chtěli vyučování. Ale nechodí na biblické 
hodiny. Přitom čas i místo nebo forma by se dala přizpůsobit potřebám 
zájemců. Stačí projevit zájem nebo potřebu a něco vymyslíme. Možná 
bychom měli také každého nově obráceného křesťana, nebo člověka chys-
tajícího se na křest a členství zaúkolovat, aby řekněme 1 rok chodil 
na biblické a mohl tak duchovně růst… 

No tak tedy – nakonec vás zvu na pověstný hrnek kávy (nebo čaje), 
do laskavého společenství našich biblických hodin. Těšíme se na vás 
ve čtvrtek v 18.00 hodin. 

S láskou, na začátku nového školního roku 2008 
 

Váš Tomáš Holubec 
 
(Převzato z Brány CB Havířov) 
 
„Jeho ranami jsme uzdraveni“  

 
Jako každoročně, i letos se konala na překrásném místě Českomorav-

ské vysočiny ve Fryšavě podzimní třídenní pastorální konference kazatelů 
a pracovníků Církve bratrské s manželkami z Čech i Slovenska (17. – 19. 
září). Téma bylo i tentokrát zajímavé a aktuální – znělo: Jeho ranami jsme 
uzdraveni (podtitulek: Zdraví, Bible a Církev).  

 První den nás uvedli do tématu osvědčení řečníci David Novák, před-
seda odboru mládeže CB a doktor teologie Pavel Hošek, oba vyučující 
na Evangelikálním teologickém semináři (ETS) v Praze. Z mého pohledu 
patří oba stále ještě k mladším pracovníkům naší církve. Bratr Pavel Ho-
šek se v naši církvi profiluje jako výrazný teolog a je zván i na mnohé 
konference jiných církví jako řečník, přispívá do odborných teologických 
časopisů. (Mimochodem přednášel i na semináři Vězeňské služby, které-
ho jsem se účastnil a kde byli i sekulární vězeňští pracovníci, psycholo-
gové, pedagogové a další.) Pochází z nevěřící rodiny a uvěřil 
v Apoštolské církvi, kde několik let působil. Má tedy přímou zkušenost i 
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s výrazně „letničními“ prvky. 
Nejvýrazněji na mě zřejmě zapůsobilo prvního dne ještě vystoupení 

bratra Zdeňka Uhlíka, kazatele CB, který byl teprve nedávno uveden 
do služby v Chomutově. Patří věkem ke střední generaci. Bratr se s námi 
sdílel formou svědectví o dlouholetých zkušenostech s darem uzdravová-
ní. Výrazně jej ovlivnil i indický křesťan Mahesh Chavda, původně bud-
hista. Ten před lety navštívil Prahu, kde na evangelizacích sloužil vyučo-
váním a službou uzdravování. Bratr Uhlík byl ve svědectví velmi kon-
krétní. Touto hřivnou slouží již celé desetiletí, a to i v předchozích civil-
ních zaměstnáních. Pracoval mimo jiné jako řidič sanitky. Řada uzdravení 
byla potvrzena i lékaři. Jednalo se například o rakovinu i o nemoci pohy-
bového ústrojí. Přitom navazuje rozhovory o Pánu Ježíši Kristu, modlí se 
za osoby, kterým slouží a vede je k Jeho přijetí jako Pána a Záchrance. 
Bratrovo vystoupení znělo radostně a „nakažlivě“, řekl bych, že je prová-
zelo i „vanutí Ducha Svatého“. Tito bratři pak ještě v průběhu konference 
zodpovídali četné dotazy ke svým přednáškám. 

Druhý den konference jsme se rozdělili do skupin. Každý se mohl 
účastnit dvou seminářů. Vedli je nejen bratři muži, ale i sestry ženy. Jako 
první seminář jsem si zvolil praktický, péči o nemocné, vedly jej sestry 
Hana Černá (manželka našeho předsedy) a sestra Kloubková. Obě mají 
dlouholeté zkušenosti s péčí o své těžce tělesně postižené děti. V prvním 
případě náhlé ochrnutí dcery v dospělém věku, která je závislá na cizí 
pomoci a upoutána na invalidní vozík. Velmi mě povzbudil radostný a 
pevný postoj obou těchto matek. I svědectví o víře dcery, která se aktivně 
při svém handicapu zúčastňuje služby ve sboru. Péče o zdraví – to byl ná-
zev druhého semináře, kterého jsem se zúčastnil. Vedl jej náš nový ředitel 
ETS, mladý kazatel Jan Valeš junior. I témata dalších seminářů byla za-
jímavá: Rozlišování duchů a exorcismus, doprovázení umírajících, psy-
chicky nemocní v církvi.  

V rámci péče o zdraví mohly manželské páry využít volna 
k procházkám podél velkého rybníka. My bez manželek jsme si zase za-
hráli fotbálek. Vítězové se přitom mohli učit radosti, jak pravil Daniel 
Fajfr – člen vítězného týmu, poražení (patřil jsem k nim) zase pokoře. 

Odpoledne nám Pavel Světlík, kazatel - ornitolog, promítl prezentaci 
křesťanského projektu A Rocha (česky: Skála). Formou odborně-
populárních přednášek propagují péči o záchranu ohrožených druhů ptac-
tva. Zvláště s mladými lidmi - „nadšenci“ pořádají pobyty v přírodě, na 
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kterých je biblicky formován pohled na stvoření. 
 Večer nás zaujal zasvěcený biblický výklad služby vkládání rukou od 

bratra předsedy Pavla Černého. Povzbuzující svědectví o uzdravení svého 
syna nám vydal kazatel Pavel Fér z Horní Suché. Syn utrpěl v létě mimo-
řádně těžký úraz při pádu ze skály. Lékaři mu dávali jen malou naději 
na přežití. Modlili se za něj mnozí v církvi. Po dlouhém umělém spánku 
byl neskutečně rychle propuštěn do domácího léčení a nyní je téměř bez 
následků. Sláva Pánu! 

Třetí, poslední konferenční den jsme slavili Svatou večeři Páně a slou-
žili jsme si mezi sebou vzájemnými modlitbami za uzdravení v oblasti 
ducha, duše i těla.  

Na programu se podílela celá řada dalších bratří z obou republik. Dík 
za občerstvující tři dny patří Pánu Bohu a celému organizátorskému a pří-
pravnému týmu. Ten řídil a celou konferenci moderoval, pardubický ka-
zatel, předseda studijního odboru CB a člen Rady CB, kazatel Dr. Samuel 
Jindra. 

 
Jan Kočnar, vězeňský kaplan 

 
Kde jsou doma bezdomovci? 

 
Jsou zarostlí, nezajímaví a podivní. Jedni lidé se jim vyhýbají, 

druzí se s nimi opíjejí. Nemají kam jít, spí na nádraží, v lese, v bou-
dách, pod rampami. Bohumínští bezdomovci bojují se svým osudem. 
Každý sám za sebe. Někteří se statečně drží, jiní se beznadějně upíjejí 
do zapomenutí. Jednou týdně na pár hodin mohou přijít tam, kde 
jsou vítaní. 

„Ahoj, jsem tu první?“ Vysmátý, čistý a dobře vyspaný Bedřich už je 
„za vodou“. Po operaci nohou a po mrtvici se z nádraží přestěhoval 
do domova důchodců a doufá, že „na doživotí“. Spí v posteli, má jídlo, 
teplo, má se kde umýt. Sem chodí pomáhat a popovídat s kamarády. „Já 
jsem na nádraží nebyl dlouho. Tak rok. Předtím jsem byl u kamaráda 
na zahradě v boudě. Bylo tam veselo, ale zima, takže když jsem pak přišel 
z nemocnice, zůstal jsem už na nádraží“ vzpomíná Bedřich. Je pravidel-
ným návštěvníkem našich nedělních bohoslužeb, dřív z nádraží chodil 
sám, teď jej vozíme z domova důchodců ve Starém Bohumíně. 
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Útočiště 
    Crrrrrrr. Venku leje. Zvonek oznamuje další návštěvníky denního 

centra pro bezdomovce. Je otevřeno každý čtvrtek na evangelické faře 
v Novém Bohumíně. Přichází sem ti, kdo nemají domov, nebo z nějakého 
důvodu v něm nemohou bydlet a žijí na ulici. Zdarma se nechají ostříhat, 
oholit, případně odvšivit, dostanou domácí polévku, kávu, buchtu, někdy i 
pláštěnku nebo v zimě čepici a rukavice. Osprchují se v teplé velké kou-
pelně, vymění si prádlo za čisté a to svoje oblečení najdou zas za týden 
v poličce se svým jménem vyprané a vyžehlené. „Někdy je to na vyhoze-
ní“ říká Dáša Maňásková, vedoucí a zároveň jediný zaměstnanec denního 
centra, „ale to pak od nás dostanou náhradní věci. Snažíme se, aby tu kaž-
dý měl základní zásobu čistého osobního oblečení. Spodní prádlo, košili, 
svetr, bundu, ponožky, boty, rukavice, čepici. Někteří si tu přes léto od-
kládají zimní oblečení, aby je nemuseli vyhodit. Nemají kam si je dát. „Je 
to nanic,“ lituje Vašek, „když si to schovám do parku, zmizne mi to, 
úschovna na nádraží je moc drahá a schránky na zavazadla zrušili.“ 

     „Konečně doma!“ Josef vstupuje do dveří a vede nového kamaráda. 
Promoklé bundy věší v předsíni, tam odkládají i své igelitky s veškerým 
majetkem. Na boty návleky a mohou ke stolu. Josef si ze své skříňky bere 
čisté oblečení a mizí v koupelně, kamarád dostává kafe a místo u plného 
stolu. „Domácí buchty? To už jsem neměl ani nepamatuji, kdo to peče?“ 
Dáša se směje: „Říkáme jí televizní paní. Na Velký pátek viděla v televizi 
reportáž z našeho denního centra a od té doby každý týden nám pro naše 
bezdomovce přinese krabici domácích buchet. Občas přidá nějaké oble-
čení, šampon nebo balíky papírových kapesníků.“ Proč to děláte? Ptám se 
„televizní paní“ Bittmarové. „Měli bychom si pomáhat, ne? Nikdy nevím, 
jak sama skončím. Tak pomůžu aspoň takhle, vždyť to nic není…“ říká 
skromně. 

Beznaděj 
Crrrrrrr. Další páry nohou v nevzhledných botách stoupají do prvního 

patra, kde denní centrum Církve bratrské funguje. Michal, Anička, Venca, 
Rosťa, dva Martinové... Kolem půl deváté jich přichází nejvíc. „Miloš 
nepřijde, je marod, mám mu přinést buchtu, kdyby zbyla…“ oznamuje 
Štefan a všichni se smějí. „Být marod“ znamená být opilý. Opilým je 
vstup zakázán a všichni to tu respektují. Ani si sem alkohol nesmí nosit. 
Navzájem na sebe dohlížejí. „Za co pije, vždyť nemá důchod ani dávky?“ 
ptá se Dáša. „Vždycky se někdo najde, kdo přijde s bombou (bomba je 
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plastová láhev rozlévaného levného vína) a nabídne nám“ vysvětluje 
Venca, „to víte, že nikdo neodmítne.“  „A co Helena, nechystá se sem?“ 
Další výbuch smíchu nad horkými hrnky, o které si návštěvníci ohřívají 
promrzlé ruce. „Ta tam leží s ním, chtěli jsme ji vzít s sebou, ale poslala 
nás někam.“  

S Helenou je to těžké. Beznadějná alkoholička o pomoc nestojí. Nemy-
je se, občas se převlékne do věcí, které najde v popelnici, vyprazdňuje se 
pod sebe, tam kde právě je. Z nikoho si nic nedělá. „Byli jsme za ní až 
na nádraží, zajistili jsme jí místo v domově důchodců, ale vyhodila nás, že 
nemá zájem, chce být venku, asi aby mohla pít. Nikdo s ní nic nenadělá. 
Kvůli ní si stěžují cestující, nádražáci, policisté… vždyť kvůli ní odstrani-
li i lavičky v nádražní hale. Ale ona je tam pořád.“ komentuje situaci paní 
Gabryšová, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Bohumín. 

„Jednou jsem pro Helenu zajela až na nádraží autem,“ říká Dáša, „na-
ložila ji, přivezla sem do centra… Dala si tu polívku, kafe, buchtu, pěkně 
jsme si popovídali, slíbila, že přijde, ale nepřišla. Nutit nikoho nemůžeme. 
Chlapi říkají, že kdyby byl v Bohumíně azylák, stejně zůstane na ulici je-
den bezdomovec a to bude Helena.“ 

Lepší život 
V deset přicházejí chlapi ze zahrádek. Nepoznáte, že jsou bezdomovci. 

Čistí, hladce oholení. Bydlí v boudách na zahrádkách a sem se chodí 
ostříhat a nechat si vyprat věci, když už se nedá sušit venku. Jinak se o 
sebe postarají. Tomáš je z rodiny sudetských Němců. Po válce se rodina 
přestěhovala na Ostravsko a tak tu zůstal, teď už sám se vzpomínkami. Po 
smrti manželky ho její rodina doma nechtěla. Tak šel. Je veselý a má rád 
ženy. A ony jeho, takže zimu zatím vždy přečkal v něčím teplém pokojíč-
ku. Uvidíme, co letos. 

 „Nejlepší je tu kakao,“ říká Tomáš z legrace a mrká na kamarády, “ne-
chtěl jsem tomu věřit, kakao jsem měl naposledy, když mi ho uvařila mo-
je nebožka! Kakao a buchty. Musel jsem si to napsat do deníčku: Dnes-
jsem-měl-kakao!“ 

Úplně nejlíp jsou na tom ti, kdo mají práci. Denně chodí do práce nebo 
aspoň občas na brigády, tam mají pracovní oblečení a sprchu, městský 
úřad jim např. zprostředkovává veřejně prospěšné práce. Tak si vydělávají 
na jídlo a oblečení, pivo a cigarety. Ale spí venku, protože na byt nenašet-
ří. Do střediska chodí po šichtě nebo o víkendu po domluvě přinesou 
prádlo. 
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„V létě je to v pohodě, to je práce dost“, říká Kamil, šikovný řemesl-
ník. Manželka ho po rozvodu vyhodila z bytu a tak spí v autě za kamará-
dovým domem. „Ale v zimě je to bída. Práce není a den se strašně vleče.“ 

Paní Dáša pokyvuje hlavou: „mám v hlavě projekt na aktivizaci bez-
domovců, ale všechno vázne na prostorách. Tady se už nevejdeme, fungu-
jeme vlastně v dětské klubovně, a kolikrát musím jednu skupinu klientů 
vyhodit, aby si další příchozí měli kam sednout… Doma mám v krabicích 
spousty knih pro knihovnu denního centra, nějaké společenské hry, rádio, 
rádi bychom pro ně dělali např. cestopisné přednášky, besedy s lékaři, so-
ciálními pracovníky… Vždyť je odevšad vyhazují a přitom jsou to lidi 
jako my. Město slibuje prostory, ale nejsou příliš přesvědčiví, raději in-
vestují do příjemnějších věcí. Zatím si aspoň pokaždé přečteme něco z 
Bible, jak říká Štefan – trocha rozumu zadarmo.“ 

Co na tyhle návštěvníky říká Mgr. Brzezina, farář SCEAV a správce 
fary, kde středisko funguje? „Jsem rád, že existuje služba konkrétní po-
moci lidem bez přístřeší, v Bohumíně je ta potřeba velká a nemůžeme 
před tím zavírat oči. Ale je jasné, že dlouhodobě to na faře nepůjde. Zpo-
čátku jich přicházelo kolem 5 – 10, ale s chladnějším počasím je jich víc a 
více a co teprve až začnou mrazy. Tady ta kapacita nestačí. Navíc bude 
potřeba začít řešit nějaké azylové bydlení alespoň formou ubytovny, 
vždyť to skoro v každém městě funguje…“ 

Pravidelně přichází také několik lidí z holobytů nebo bytů bez koupel-
ny a teplé vody. Jen se vykoupat, oholit. Ve městě schází středisko osobní 
hygieny, tak využijí aspoň tuto možnost.  

Kdo to všechno platí?  
Většinu dobrovolní dárci z Církve bratrské, ale jsou i jiní dárci. Instala-

tér opravující prasklou trubku tu nechal 500,-Kč ze svého jako příspěvek. 
Jeden z bezdomovců po výplatě přinesl dalších 500,-Kč na jídlo, ostatní 
dobrovolně přispívají do hrníčku. Městský úřad přispěl 15 000,- na hygi-
en. potřeby, prací prášky, základní materiál a svačinky. Ty fungují jako 
první kontakt, dobrovolníci je v zimním období jednou týdne večer nosí 
na nádraží a po městě a vyhledávají další a další klienty.  

„Naše zkušenost z jiných měst je taková,“ zamýšlí se pan Antonín Pla-
chý, ředitel azylového domu Armády Spásy v Ostravě a bývalý předseda 
Sdružení azylových domů v ČR, „že nějaký počet bezdomovců znají na 
úřadě, několikanásobek tohoto počtu využívá službu pro bezdomovce, ale 
další desítky lidí žijí venku a my o nich nevíme. Pokud se o naší službě 
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dovědí, vylezou ze svých skrýší a my jim můžeme pomoci.“ 
„U nás to bylo podobné,“ doplňuje paní Dáša, „na nádraží jich bylo 

pár, pak přišli další, a když je aktivně hledáme v ulicích a ve skrýších, 
zjišťujeme, že jich v Bohumíně máme desítky. Někteří se stydí naši po-
moc využívat, někteří o ní ještě nevědí.“ 

 Bez slitování 
Reakce okolí jsou různé. „Třeba dnes v noci to bylo v pohodě,“ ozna-

muje Marek, který už dva roky nocuje na nádraží, v sezoně chodí do prá-
ce a občas přespí i na ubytovně. Přitom na sebe plácá plnou dlaní voňavku 
z malé lahvičky. Miluje vůni kosmetiky, všichni se mu proto smějí, že 
smrdí jako inženýr… „Dnes přišli jen jednou (řeč je o policistech kontro-
lujících v noci prostory nádraží), a chovali se slušně, jako lidi. Probudili 
mě pěkně, za rameno, že tady nemůžu ležet, ať si sednu. Nejhorší jsou ti 
drážní z Ostravy. Ty spíš a oni přijdou jak gestapo, začnou do tebe kopat 
a řvát… O co jim jde? Nikomu nic neděláme.“ 

Občas přijdou poranění a zakrvácení. Ze spaní v sedě se někdy překotí 
dopředu a rozbijí si čelo nebo brýle o mramorovou podlahu nádražní haly. 
Nebo je zmlátí někdo, kdo nemá rád bezdomovce. Rány se jim v těch 
podmínkách hůř hojí. „Měli jsme tu Davida z nádraží, který měl na no-
hách otevřené krvácející boláky. V létě mu do nich masařky přes obvaz 
nakladly vajíčka a rány měl plné hemžících se larev. Přinutili jsme ho jít 
do nemocnice, měl to čím dál horší…“ Běžná zranění jsou ošetřena přímo 
ve středisku, občas někdo potřebuje léky (obyčejný průjem je pro bezdo-
movce katastrofou) nebo převaz. „Nevadí mi to. Dělám tu vrátnou, holič-
ku, kuchařku, zdravotní sestru, sociální pracovnici i uklízečku. Baví mě to 
a už si docela rozumíme,“ paní Dáša mezi řečí míchá domácí guláš i s 
hřiby. Ty si klienti přinesli sami. 

Naděje umírá poslední 
Není mnoho způsobů jak z toho ven. Někteří, ti mladší, doufají, že si 

najdou přítelkyni s bytem (a některým už se to podařilo), jiní, ti starší, 
mají naději na domov důchodců. Azylové domy v okolí jsou plné a azylák 
v Bohumíně zatím v nedohlednu. S pomocí denního centra se snaží vypa-
dat tak, aby alespoň krátkodobě sehnali práci a koupili si teplejší oblečení. 
Někteří se udržují proto, aby nepropadli zoufalství. To totiž vede k alko-
holismu, nejrychlejšímu útěku před realitou. Někdo prostě před životem 
uteče do posilovny a ten, kdo na ni nemá, si koupí krabici vína. 

Kolem poledne se středisko vyprazdňuje. Anička vytírá Savem kou-
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pelnu, Bedřich pomáhá Dáše nosit pytle se špinavým prádlem do auta. 
„V ětšinu peru doma, ta pračka na faře nás pořád zlobí.“ Večer se už ve 
stejných místnostech konají docela jiné programy, no a bezdomovci si v 
tom čase nenápadně zalézají do svých dobře ukrytých skrýší, aby je zlí 
lidé nenašli. 

 
DM 

 
(Tato reportáž z denního centra v CB Bohumín vyjde také v bohumín-
ských městských novinách) 
 
FISHNET ENGLISH CAMP 

 
V červenci se uskutečnil další kemp Fishnetu, který se pořádá v létě i 

v zimě. Já jsem na kemp jel poprvé. Kempu, který se letos uskutečnil 
v Beskydách u obce Klokočůvky, se zúčastnilo asi 55 lidí a k tomu ještě 
vedoucí a američtí učitelé. Program byl rozmanitý – od sportování, přes 
učení angličtiny po pravidelné večerní programy (Underground) 
k zamyšlení, které jsme potom ještě probírali na „chatičkování“. Témata 
byla například: Hrdinství, Zklamání, Překvapení nebo Láska. Pro mě to 
byla skvělá příležitost k poznání nových lidí. Celkově se mi kemp moc 
líbil. Zdokonalil jsem se v anglickém jazyce a navíc poznal nové kamará-
dy. 

Akce se mi líbila a příště pojedu určitě zase. 
 

Jirka Blažej 
 
Fishnet camp 2007 

 
Tento rok jsem měl opět možnost navštívit letní Fishnet camp. Byla to 

skvělá možnost prožít osm krásných letních dnů v nádherné lokalitě Ma-
ria skály poblíž Ostravy se skvělými lidmi jak z česka tak skupinkou 
Američanů z Kalifornie (+ Luka ze Salt Lake City, který teď žije 
v Ostravě) 

Fishnet camp probíhal o letošních prázdninách. Konkrétně od 17 do 
25. 7. 2007. Všechno nám vyšlo opravdu krásně. Počasí jsme si snad ne-
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mohli vybrat lepší. Teplé letní, někdy až tropické počasí a déšť jen 2x za 
pobyt. K tomu požární nádrž, nedaleká řeka, fotbalové a volejbalové hřiš-
tě a krásná příroda s možností cyklistiky. Co víc si přát? A ke všemu Par-
ta skvělých lidí a příjemné programy. Když se dostávám k těm progra-
mům, tak bych mohl napsat přibližné rozložení dne. Ráno samozřejmě 
začínalo snídaní a hygienou. Následováno Angličtinou s rodilými mluv-
čími. Poté jsme měli možnost aktivit. Pod aktivitami si můžeme předsta-
vit různé kroužky, jako například cyklistika, střelba, Drama, basketbal, 
fotbal a mnoho jiných. Pak následoval skvělý oběd a po něm zasloužený 
odpočinek. Potom další hodina Angličtiny, jak jinak než z rodilým mluv-
čím a okolo 4 hodiny začínala táborová hra. Okolo šesté byla večeře, ná-
sledována večerním Programem. Všechny večery se točily kolem tématu 
„Underground“, což je v překladu „podzemí“nebo „metro“. V podstatě 
šlo o krátká svědectví a příběhy doprovázené zpěvem, čtením z bible a 
hrami. Den uzavíralo „chatičkování“. To bylo scházení se ve skupinách 
okolo 5 lidí stejného pohlaví a věku s jedním vedoucím. V těchto skupin-
kách se probíraly otázky spojené s večerním programem. Takto vypadal 
Program v podstatě každý den. Výjimku tvořil den Výletu s velkým „V“. 
Cesta vlakem a pak několikakilometrová procházka ve 30° C do Fulneku-
Pohořilek, kde je bobová dráha, byla jistě vyčerpávající, ale rozhodně stá-
la za to. Fishnet Camp byla skvělá akce a rozhodně ji všem doporučují. 
Nejbližší termín: Sky Camp 2008. 
 

Dave Klamka 
 
Záhada Ho řící pyramidy 

 
Tak pod tímto názvem jsme měli letošní tábor pro naše dorostence, na 

který jsme společně vyrazili hned na začátku prázdnin, tedy od 1. 7. do 
14. 7. 2007.  Po třech letech jsme změnili místo tábořiště, takže jsme byli 
všichni moc zvědaví. Příjezdem na něj, se z nás stala archeologická sku-
pina, která se v roce 1924 vydala hledat dosud neobjevenou Hořící pyra-
midu. Spolu s archeology jsme prožívali nebezpečí a nástrahy jednotli-
vých chodeb, únavu z těžké práce, ale také jsme se spolu s nimi dovídali o 
tom, jak se Izraelský lid dostal do otroctví Egypta a jak těžkou práci mu-
seli vykonávat před tím, než Bůh poslal Mojžíše k Faraónovi.  
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 I my jsme na táboře prožívali Boží milost a blízkost. Už první příjem-
nou zprávou bylo to, že se na tábor přihlásilo 27 dětí, o které se staralo 7 
vedoucích (Jirka Fojtík, Petr Asszonyi, Lukáš Komárek, Libor Vaštyl, 
Jana Fojtíková, Marta Bukáčková a Daniela Trojáčková) a i kuchařky se 
nám tento rok podařilo zajistit brzy. Jsem Bohu moc vděčná za to, že nás 
ochraňoval od vážných úrazů, že nám dopřál pěkné, i když proměnlivé, 
počasí a mohli jsme tak společně prožít krásných 14 dní v přírodě. Pro mě 
byl tento tábor navíc výjimečný tím, že jsem sama tento příběh Hořící py-
ramidy prožívala před desíti lety jako dorostenec na táboře v Kujavách u 
Fulneku a letos jsem ho z Boží milosti mohla připravovat pro naše doros-
tence já. Všem vedoucím a kuchařkám moc děkujeme za jejich čas a obě-
tavost a našemu Bohu patří velký dík za jeho vedení, ochranu a za to, že 
smíme naše dorostové tábory pořádat. 
 

Jana Fojtíková 
 
Tábor s dorostenci 

 
Prvních čtrnáct prázdninových dní strávil náš dorost v Nejdku u Bělotína 

na louce uprostřed lesa. Naši obětaví vedoucí byli Jirka a Jana Fojtíkovi, 
Marta Bukáčková, Lukáš Komárek. Petr Asszonyi nás navštívil s celou ro-
dinou a taky nesmím zapomenout na naše dvě kuchařky – jména jsem za-
pomněl, ale vařily skvěle☺. Přesný počet dětí už dohromady nedám, hádám 
asi dvacet a stejně to není až tak důležité. Hráli jsme spoustu fyzicky i psy-
chicky náročných her, každý druhý večer byly setkání tak po třech až pěti 
z nás, vždy s jedním vedoucím. Témata byla různá, v naši skupince záležela 
i hodně na nás, občas jsme to spojovali i s večerními procházkami. Čtrnáct 
dní uběhlo jako voda, skončil i tolik očekávaný poslední večer 
s vyhlašováním výsledků, kdo chtěl, mohl přespat u ohně. A tak druhý den 
jsme jeli domů špinaví, ale plní krásných zážitků a těšící se na zbytek 
prázdnin. 
 

Matyáš Kočnar 
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VELRYBA V DALŠÍM ROCE! 

 
Velryba vyplula do dalšího školního roku! Těšíme se na to co je před 

námi s důvěrou v Boží vedení a požehnání. 
Mládež se bude scházet tak jako loni každý pátek od 17:30 v klubovně 

mládeže. Výjimkou je vždy druhý pátek v měsíci – Filmový klub , který 
probíhá v kavárně a připravuje jej mládež spolu s Fishnetem. V dalších 
pátcích bychom rádi připravovali „Téma pro všechny“ – program ote-
vřený širšímu okruhu zájemců, nejen z generace mládeže. Podobně, 1 x 
měsíčně, bude probíhat vyučování na téma „Křesťanský život“ a dis-
kuzní studium listů Timoteových. 

Život mládeže se však neodehrává pouze na pátečních setkáních, ale 
také v pravidelných setkáváních v tělocvičně (vždy v pondělí od 17:00, 
info Lukáš Komárek, www.volejbalmladych.estranky.cz ), v práci dopro-
vodné skupinky (info o zkouškách zpěvu poskytne Honza Prudil) a služ-
bou při Nedělních snídaních (více info u Michaela Novotného) a dalších 
mimořádných aktivitách, z nichž bych chtěl upozornit na Filmový víkend 
20. - 21.10.2007 (ve spolupráci s Fishnetem) a ostravské PDT na téma 
Budování týmu, které proběhne 2 - 3.11.2007 v KS Ostrava Kunčičky. A 
nejen pro mládež také týdenní ekumenický modlitební řetěz „Modlitby 
24–7“ o kterém se můžete více dovědět na www.modlitby24-
7.cz/ostrava. 

A pokud chcete dění v mládeži blíže sledovat, vřele doporučuji naše 
webové stránky www.cb.cz/ostrava/mladez . A taky se můžete za naši 
mládež modlit. Díky! 
 

Jakub Mrázek 
 
V Bohumín ě nejsou ruce v klín ě 

 
O prázdninách se ukázalo, že umíme šikovně sloužit i v ekumenickém 

týmu, to když jsme na tábor dostali od Pána Boha posilu z apoštolské 
církve i Křesťanského sboru v Zábřehu. Dva vedoucí jsme si půjčili z Po-
rubské stanice a k tomu přibrali 35 dětí od 3 do 18 let. A dopadlo to vý-
borně! Na louce bez vody a na břehu vyschlého potoka jsme si hráli na 
námořníky a poslouchali pokyny kapitána. Ale komu by to vadilo… 
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Na setkání po prázdninách dorazily do modlitebny desítky dětí i s rodi-
či a mnozí se zapojují i do dalších programů. 

Teď už jsme o krok dále. Rádi bychom v tomto školním roce vynaloži-
li veškeré úsilí na evangelizaci mládeže a dospělých. To je náš program, 
proto vznikl nový tým pro službu mládeži a nové nápady pro službu do-
spělým. Průběžně vás budeme informovat o konkrétních akcích. Rozšiřuje 
se služba bezdomovcům i mladým rodinám s dětmi, kromě toho bude po-
kračovat dětský klub Jonáš i sborová besídka. Děkujeme všem, kdo na 
nás na modlitbách myslíte, je to pro nás velké povzbuzení. 

 
Dáša Maňásková 

 
Představ se nám 

 
1. Jak se jmenuješ, kolik je ti let a co tví sourozenci? 
 
Jmenuji se Sylvie Štiglerová, je mi 8 let a mám bratra Honzíka, kterému 
je 18 let. 
 
2. Proč máš ráda svou rodinu? 
 
Protože se o mě starají a mají mě rádi. 
 
3. Co máš ráda a co ráda děláš? 
 
Mám moc ráda hory v zimě a lyžování. Ráda hraji basket, také ráda hraji 
na klavír. Moc se těším na chalupu, kde s Markem, Danym a Natálkou 
hrajeme různé hry, děláme táboráky a plaveme v bazénu. Pak ještě ráda s 
babičkou zalévám květiny a zeleninu na zahradě. 
 
4. Čím bys chtěla být, až budeš velká? 
 
Chtěla bych být basketbalistkou, anebo lékařkou, protože je to užitečné. 
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Silvie a Jan Stiglerovi 
 
Modlíme se za: 
 

� sborovou práci a pracovníky 
� Boží moudrost pro bratry starší 
� bratra kazatele a jeho manželku 
� mládež a tým připravující program 
� všechny děti v besídce a dorostu 
� naše město a jeho obyvatele 
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� naše nemocné sestry Bartošovou Martu, Čížkovou Janu, Martín-
kovou Terezku, Pantokovou Hildu, Raczkovou Martu, Strakovou 
Martu, Švidrnochovou Marii a bratry Bartoně 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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- Sbory Církve bratrské jsou společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Kris-
ta jako Božího Syna a svého Zachránce 

- přijímá Bibli jako měřítko víry, učení a života, členem se může stát 
každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jehož život tomu odpovídá 

- vytváří otevřená společenství, do nichž může kdokoli přijít a slyšet 
biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky 

- vidí svůj úkol ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení 
k této víře a v praktické službě potřebným lidem. 

 
Církev bratrská Ostrava – kontakty:  

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

 
 

Pro vnitřní potřebu Sboru Církve bratrské v Ostravě 
VÍŠ TO? – Zpravodaj 

Redakční rada: Alena Blažejová, Věra Kočnarová , Jan Drahokoupil 
Technické provedení: Pavla Kunová, pavla.kunova@seznam.cz 

Sazba a tisk: ethics@ethics.cz 


