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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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Jarní pozdrav lásky 

 
„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem 

miloval vás, i vy se milujte navzájem.  Podle toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." 

 
Dnes se tolik píše, mluví a zpívá o lásce a přece se ji zoufale nedostá-

vá. Pravá láska není jen brát a uspokojovat svoje osobní potřeby nebo 
skupinové zájmy. Pravá láska se především dává. Nejkrásnější báseň 
o lásce napsal apoštol Pavel (1K 13). Láska není výsledkem promyšlené 
úvahy – je spontánní, a tak se projevuje nečekanými způsoby. Lidé nás 
věřící mají podle lásky poznat. Položme si otázku, zda se od ostatních 
opravdu lišíme láskou.  

Láska tryská z pramenů, které nejsou v nás, ale v Bohu. Nemysleme si, 
že Boží láska je v našem srdci zcela přirozeně, díky naší povaze. Jeho 
láska je tam pouze proto, že „je vylita do našich srdcí skrze Ducha svaté-
ho…“ Ř 5, 5). Dáme-li Božímu Duchu naprostou svobodu jednat s námi 
tak, jak chce, žijeme podle slov Pána Ježíše, aniž bychom si to uvědomo-
vali. A když se podíváme zpět, překvapí nás, jakým způsobem se na nás 
projevil Boží život, skrytý v našem srdci. 

Druhá květnová neděle je nedělí svatodušní a my si spolu se všemi 
Božími dětmi budeme vděčně připomínat slavnou letniční událost seslání 
Ducha svatého. Od té doby se děly věci! Slovo Boží se rychle šířilo po 
celém světě. Ducha svatého nám poslal sám Pán Ježíš jako Ducha pravdy 
a Utěšitele, aby nám připomínal všecko, čemu nás Pán Ježíš učil a co pro 
nás ve své obětovné lásce vykonal. Bez Ducha svatého by v církvi nebyl 
život. Věřím tomu a vidíme to, že i v našem sboru koná svou práci. 

Jen se ohlédněme a buďme vděčni za to, kolik Božího požehnání jsme 
přijali už i letos! Zvolili jsme nové staršovstvo, sešli jsme se na výročním 
členském shromáždění, prožili jsme požehnaná velikonoční shromáždění, 
sestry uspořádaly povzbudivá setkání: Sobotěnku a Jarní konferenci žen. 
Dočteme se o nich v tomto zpravodaji. Sám jsem slyšel mnoho dobrých 
ohlasů a několik sester mi vyznalo, že přijaly požehnání z obou těchto se-
tkání. 

15. března se v naší modlitebně uskutečnilo slavnostní shromáždění 
korejských křesťanů s instalací jejich nového kazatele a od neděle 
4. května u nás budou mít pravidelná shromáždění. Modlí se za obrácení 
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dalších lidí z řad pracovníků jejich firmy Hyundai a za požehnání pro náš 
sbor. Zatím máme mezi sebou jazykovou bariéru, ale i ta bude překonána. 
Na kazatelně našeho sboru jsme uvítali hosty, bratry kazatele Davida No-
váka, člena RCB a tajemníka pro mládež, Tomáše Mrázka z BJB Suchdol. 
n. Odrou, Miloslava Kloubka člena RCB a bývalého vojenského kaplana 
AČR z Prahy Horních Počernic. Při vizitaci našeho sboru nám sloužili 
bratři předseda RCB, kazatel Pavel Černý a bratr Pavel Paulus. 

Před měsícem nás navštívilo přes sto dvacet mladých hostů z USA, 
kteří pak následující týden pracovali, vyučovali angličtinu a debatovali na 
několika školách v Porubě a v Opavě. Podle svědectví organizátora, bratra 
Nathana Becka z Elimu Opava, se jim dostalo vysokého ocenění od ředi-
telů škol a dalších účastníků. V pondělí 28. dubna se v naší modlitebně 
sešli modlitebníci na 9. ekumenickém večeru modliteb za Ostravu a pak 
jsme se mohli zapojit do mezinárodní akce ručního opisování Bible, která 
bude uložena v Jeruzalémě. 

To nejsou jen akce pro akce, to není náš cíl, ale věřím, že v tom je dílo 
Ducha svatého při nás a mezi námi. S vděčností našemu Pánu se raduje-
me, že k nám přivádí nové lidi, kteří hledají Boha a společenství našeho 
sboru. Potvrzuje se, že práce v Pánu není marná. Od začátku roku jsem 
vedl již mnoho osobních rozhovorů s lidmi toužícími po Bohu, také ve 
staršovstvu jsme jich řadu přivítali. Máme nové přípravné členy, do sboru 
bylo přijato šest nových členů, kteří odevzdali svůj život Pánu a do jeho 
služby. Uskutečnily se tři křty a vyprošovali jsme požehnání třem dětem. 
Je to radost a povzbuzení k věrným modlitbám za záchranu hříšníků a 
k vedení svědeckého způsobu života. Děkujme za Ducha svatého, osla-
vujme Pána Ježíše Krista a buďme za všechno vděčni svatému Bohu. 

 
Důležité upozornění! 
 
Do konce května nás čeká velký a čestný úkol. Náš sbor bude hostit ve 

dnech 23. a 24. května Konferenci české části Církve bratrské. Budou 
to téměř dvě stovky delegátů. Chci vás povzbudit a zároveň požádat o ak-
tivní spolupráci při organizaci a zajišťování dalších potřebných služeb. Až 
vás osloví bratr Jan Prudil, vedoucí organizačního týmu konference, ne-
váhejte ochotně přijmout potřebný úkol. 

Konference bude mít velký význam pro celou CB. Uskuteční se před-
stihová volba nového předsedy a tajemníka Rady Církve bratrské a 
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v pátek 23. května v 19,00 hodin bude slavnostní shromáždění delegátů se 
sborem, v němž se uskuteční ordinace sedmi nových bratří kazatelů. Je to 
veliké Boží požehnání, že Pán Ježíš vysílá nové služebníky na svou vini-
ci. 

Vybízím vás bratři a sestry k modlitbám za tuto významnou událost, 
aby se k ní Pán Bůh zvláštním způsobem přiznal a všem shromážděným i 
celé církvi požehnal v jejich svědeckém úkolu. 
 

Váš bratr Jan Drahokoupil 
 

NOVÁ ETAPA PRÁCE MEZI MLÁDEŽÍ 
 

`Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen´. 
Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? 
A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? 

A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? 
 

Římanům 10, 13–14 
 

Kazatel a staršovstvo sboru připravují ve spolupráci s misijní organiza-
cí YoungLife podmínky pro novou etapu práce našeho sboru mezi mláde-
ží. 
 
► od 1. 8. 2008 povede práci s mládeží nový služebník bratr  

Přemek Šeděnka 

► služba mládeži nebude postihovat jen vnitrosborové potřeby, 

ale také misii mezi mládeží 

► tuto službu bude vykonávat v rámci pracovního poměru na 

½ úvazek v organizaci YoungLife s podporou našeho sboru 

 
Potřebujeme placeného vedoucího mládeže? 
Po letech „tradičního“ fungování mládeže se ukazuje, že lze jen těžko na 
dobrovolnické bázi zasáhnout širší okruh lidí, nad rámec sborových mlá-
dežníků. Je naší zodpovědností nést evangelium také za hranice sboru. 
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Mladá generace patří tradičně k té, kterou lze nejlépe evangeliem zasáh-
nout.  
Zkušenosti z jiných sborů CB ukazují, že tam, kde se podařilo získat pra-
covníka pro mládež alespoň na část úvazku, jsou rostoucí mládeže, po-
tažmo sbory. 
 
Co bude placený vedoucí dělat? 
½ úvazek = 20 hodin týdně. 10 hodin týdně se bude věnovat kontaktům a 
práci s nevěřícími mladými lidmi (YoungLife klub 4:32, Filmový klub, 
osobní kontakty s mladými lidmi a jejich rodiči,…). Dalších 10 hodin 
týdně pak práci se sborovou mládeží (příprava a setkávání mládeže, vyu-
čování, pastorace,…).  
 
Co je cílem tohoto způsobu práce mezi mládeží? 
Získat pro Krista další mladé lidi a ty, kteří jej již přijali, vést 
ke zdravému duchovnímu životu, jehož součástí je služba a nesení evan-
gelia druhým.  
 
Proč zrovna ve spolupráci s YoungLife? 
YoungLife je mezinárodní organizace se zaměřením na práci mezi nevě-
řícími mladými lidmi. Velmi aktivně se podílí také na misijní práci mezi 
mládeží v Ostravě v návaznosti na jazykovou školu Fishnet a YMCA Po-
ruba (Tensing, Revelation). Spolupracuje tak s celou řadou členů a přátel 
našeho sboru. Propojením práce našeho sboru a YoungLife se posílí při-
rozené mosty mezi mládežnickou misijní prací mimo církev a sborovou 
mládeží. 
 
Co z toho vyplývá pro sbor? 
Nový vedoucí mládeže bude potřebovat naši podporu. Modlitební – ná-
mětů je a bude celá řada! Osobní – jako náš bratr bude potřebovat náš zá-
jem, povzbuzení, pomoc. Finanční – sbor bude pokrývat 1/3 nákladů na 
toto pracovní místo. To odpovídá částce 5 000,-Kč/měsíc (tato částka za-
hrnuje povinné odvody a daně). Zbývající 2/3 ! zajišťuje YoungLife. 
 
Co mohu udělat teď? 
Modli se a přemýšlej, zda a o kolik můžeš zvýšit částku, kterou pravidel-
ně přispíváš do sboru. V neděli 25. 5. bude příležitost stvrdit své rozhod-
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nutí písemným závazkem (jmenovitě i anonymně) tak, aby staršovstvo 
sboru zjistilo, zda je možno pro tuto službu počítat s dostatečnou finanční 
podporou sboru. 
 

Za staršovstvo sboru CB Ostrava 
Jakub Mrázek 

 
„Vzpomínejte na v ůdce své, kte ří vám mluvili slovo Boží, 
a následujte jejich víry…“  Židům 13, 7 – 8 

 
František Mrázek * 9. 9. 1912 + 1. 5. 2006 
 
František Mrázek se narodil dva roky před první světovou válkou. Byl 

nejmladší z 6 dětí, z nichž 3 nepřežily dětský, respektive batolecí věk. 
Zbylé 3 děti vychovávala matka sama, protože otec se živil příležitostný-
mi pracemi. Byl vyučený klempíř a pokrývač, a tak býval častěji z domu, 
než doma. Po vypuknutí války musel do armády (v r. 1914) a vrátil se 
z ruského zajetí jako legionář až se našim legiím, zorganizovaným T. G. 
Masarykem, podařilo probít přes celou Sibiř až do Vladivostoku, odkud 
obeplutím Asie i kusu Evropy přistála jejich loď „Kapitán Grant“ 
v italském Terstu a odtud už po suchu domů, do nově vybojované svo-
bodné vlasti, Československé republiky. 

Až do návratu otce, pečovala Františkova matka o 3 děti sama. Franti-
šek se narodil v Moravském Kojetíně, avšak ještě za války, v jeho čtyřech 
letech, se maminka přestěhovala do Ostravy-Mariánských Hor, protože to 
byla rodná obec jejího muže. Tady vykonávala všelijaké práce, ať už do-
ručování obecních posílek nebo zametání ulic a chodníků. František za to 
matku ctil a miloval až do její i své smrti. 

Když začal chodit do školy, oplakal ještě „císaře pána“, kterého musel 
z učebnice vytrhnout. Jeho pláč však měl příčinu více ve skutečnosti, že 
v tom viděl víc poškození učebnice, než žel nad ztrátou tehdejšího monar-
chy. 

Když byl ještě školáčkem, chodil do katolického náboženství a měl rád 
tehdejšího katolického p. faráře Březinu, známého lidumila. O své religi-
ozitě však tehdy nemohl a ani neuměl rozhodovat sám. Ve velkém odlivu 
věřících z římskokatolické církve se ocitla také rodina Josefa Mrázka, ot-
ce Františka, který si zvolil Církev Čsl. Husitskou. Františkova matka 
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však odmítla přestoupit. V chaosu politického, národnostního a nábožen-
ského tříbení, uslyšela na jednom z četných táborů lidu vynikajícího řeč-
níka, faráře církve Českobratrské evangelické Dr. Poláka, prastrýce na-
šich Kampových, a hned prožila jistotu, že to je to, co hledá. František byl 
přesměrován a přeorientoval se celkem snadno – místo do náboženství 
katolického, začal docházet do náboženství evangelického. Do smrti vy-
jadřoval vděčnost, že tam poprvé dostal k Vánocům „Bibli svatou“ jejíž 
vliv zcela změnil i jeho život. V evangelické církvi byl také konfirmován 
p. farářem J. Kantorkem. 

Své dětství a mládí prožíval v chudobě. Maminka se snažila dopřát 
svému chlapci prázdniny v čisté přírodě, a tak vypravila Františka na 
prázdniny s tehdy nově založenou společností Božích bojovníků. Jejich 
sociální charitativní činnost však přesáhla jejich možnosti, a tak se začali 
ohlížet po někom, kdo by jejich skomírající práci, založenou více na 
možnostech lidských než Božích podepřel, případně převzal. Ten „ně-
kdo“, kdo toto riziko podstoupil, byl tehdejší br. kazatel Josef Štifter 
z Olomouce, kterému se podařilo zaplatit dluhy Božích bojovníků. 
S odkoupením dřevěné vojenské kaple převzal „s inventářem“ i asi dva-
náctiletého Františka Mrázka. Tento se přes službu br. Josefa Štiftra se-
známil se svým pozdějším celoživotním přítelem, krejčím Jaroslavem Ro-
sickým, starším o 8 let než byl František. 

Setkání těchto dvou mladých lidí bylo asi naplánováno v nebi, protože 
tito dva a br. Josef Štifter stáli u základů zrodu Jednoty Českobratrské 
v Ostravě. Oba z lidského hlediska „nemajetní“, jeden začínající krejčov-
ský tovaryš a druhý téměř dítě. Br. Štifter, otec početné rodiny (asi 11 dě-
tí), chudý kazatel, ale s hořícím srdcem, se pustil vytrvale, ale věrně 
do duchovní práce, která rostla pomalu, ale stále až do dnešních rozměrů. 

Oba tito mladí muži založili rodiny, mnoho práce, schopností i nadšení 
investovali do služby a i ženatí pracovali, jako by byli svobodní. Br. J. 
Rosický je už dávno u Pána a jistě uslyšel: „To dobře služebníče dobrý a 
věrný“. František Mrázek přilnul ke sboru Jednoty Českobratrské, protože 
tam našel všechno, po čem toužil. Stalo se to v době, kdy jeho otec po ná-
vratu z války rodinu záhy opustil pro cizí ženu, se kterou také nenašel ro-
dinné štěstí a se kterou žil bez sňatku a v padesáti letech dobrovolně ode-
šel ze života. 

Ve sboru Jednoty Českobratrské, dnešní Církve Bratrské našel Franti-
šek svou duchovní rodinu, ke které přilnul věrně na celý život. 
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Nebylo takové služby ani práce, kterou by svědomitě, zodpovědně ne-
konal, protože vždycky cítil, že v těch věcech, které jsou jeho nebeského 
otce, musí i on býti, tak jak to kdysi cítil Pán Ježíš, už též ve dvanácti le-
tech. 

Do shromáždění chodil první a poslední odcházel. V 18 letech, když 
sbor začal růst a nebylo varhaníka, naučil se hrát na harmonium, přestože 
pocházel z rodiny nemuzikální. Tuto službu dělal několik desítek let, až 
ho vystřídal syn a na jeho pohřbu hrála už i vnučka, třetí generace z rodu 
F. Mrázka. Přes 50 let byl také pokladníkem sboru, což je služba vyčer-
pávající a nevděčná!! Celý dospělý věk sloužil jako laický kazatel. Když 
se oženil dirigent pěveckého sboru a začal vycouvávat z této náročné 
funkce, br. Mrázek zaskakoval tak dlouho, než se našel schopnější diri-
gent. Učil nedělní školu dětí (besídku), vedl mládež ještě dlouho po zalo-
žení rodiny vlastní. V roce 1945 se oženil s žákyní své nedělní školy Li-
buší. 

Sboru Církve Bratrské zanechal, kromě precizně vedené sborové kro-
niky, také čtyři potomky, kteří se angažují dále tam, kde otec a dědeček 
z vůle Boží přestal. František je příklad obětavé, praktické práce pro cír-
kev ne jen jako instituci, ale jako živý příklad obětavosti a lásky k Bohu. 
 

podle vyprávění Libuše Mrázková 
 
SKI CAMP 2008 

 
O jarních prázdninách jsem se společně s dalšími asi 40 lidmi zúčastnil 

skvělé akce pořádané Fishnetem a YoungLifem. 
Jednalo se o Ski camp, který probíhal od neděle 10. 2. do soboty 16. 2. 

Kvůli nedostatku sněhu v českých horách jsme museli jet až na Sloven-
sko, kde byly podmínky mnohem lepší. Ubytovaní jsme byli v lyžařském 
středisku Jasná v Nízkých Tatrách, kde jsme byli rozděleni do několika 
velmi dobře vybavených chatek asi po 8 lidech. V našich chatkách jsme si 
sami připravovali snídaně a svačiny (obědy). Večeře pak zajišťovala rodi-
na Kunových, které tímto za přípravu dobrých jídel děkuji, a to jsem 
v jídle docela vybíravý. Ubytování teda bylo moc fajn, až na to, že jsme 
to měli daleko na sjezdovku, takže jsme museli jezdit autobusem. 

Hlavní náplní (jak asi tušíte) bylo lyžování nebo snowboardování, kte-
rého jsme si užili všichni opravdu dost. Dále jsme se také učili angličtinu 
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s moc dobrými učiteli z USA. Každý večer pak probíhal Club. V Clubu se 
hrály hry, ale také vždy vystoupila i Hanka English, která vedla „talk“ na 
různá konverzační témata – obecná i biblická. Poté, už na chatkách, se 
v menších skupinkách téma nastíněné Hankou dále rozvíjelo ve společné 
diskuzi. V odpočinkový den se uskutečnila návštěva aquaparku Tatralan-
dia, kde se mi moc líbilo. Celkově bych ski camp zhodnotil jako velmi 
dobrý po všech stránkách a určitě bych ho dalším doporučil. 

Před námi je další camp s Fishnetem, ale to bude až o prázdninách 
v létě… 

 
Jirka Blažej 

 

Jarní 
Helena Kohoutová 
 
Jdu jarem vůněmi a stoupám po paprsku – 
van větru ve vlasech a na rtech chuť všech míz. 
Ach, moci z krásy té si nabrat aspoň hrstku 
a v slova proměnit tajemný šepot bříz! 
 
A ptačí výkřiky a tichý plískot deště 
násobit počtem let a citů ozvěnou, 
nad dávno uprchlým se sklonit jednou ještě –  
a v tichém souzvuku s tou času proměnou 
 
pak znovu dotvrdit a říci jasnou větou, 
co opět vyznává keř svými poupaty, 
že vší té kráse zde i v stromech, jež tu kvetou, 
zas k dílu rukou svých se slavně hlásíš, Bože, 
Ty. 
 
Milé sestry, ženy, dívky…. 

 
která z vás umí techniku „drátkování“ nebo pomocí ubrouskové meto-
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dy udělat pěkný obrázek či přáníčko? 
Tak tyhle zajímavé výtvarné techniky včetně výrobků z papíru jsme si 

mohly vyzkoušet na ojedinělé akci „Sobotěnka“, kterou pro všechny ženy 
našeho sboru uspořádala jednu březnovou neděli Dáša Maňásková. 

V první části jsme vyslechly zajímavé zamyšlení na téma „Mindráky a 
pýcha“ s odkazy na biblické verše. Bez zdravé špetky sebevědomí nemů-
že žít, pracovat a angažovat se ve sborovém životě žádná žena. Je dobře, 
že jsme to slyšely a že jsme si to mohly znovu uvědomit. Než jsme se 
rozdělily do skupinek k výtvarným pracím, byla chvilka času na kávu a na 
popovídání. 

Saša Kliszová a maminka Katky Čajkovské byly těmi, které nám po-
máhaly, abychom si nakonec přece jen domů nějaký výrobek z toho, co 
jsme se naučily, odnesly. Čas do 18 hod. uběhl moc rychle, ale hned za-
znívaly hlasy, že to musíme za čas zopakovat. Jestli bude Dáša mít čas a 
možnost představit nám některé ze svých dalších připravených témat, tak 
to bude k radosti a užitku nás všech. 

Takže sestry, ženy, dívky, které budete chtít strávit příjemné odpoled-
ne spojené se společným vyučováním z Božího slova a ještě se naučíte 
třeba tenoučkým drátkem ozdobit vajíčko nebo svíčku, tak sledujte sboro-
vou akci s názvem „Sobotěnka“. 
 

Alena Blažejová 
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Jarní konference pro ženy 

 
Jsem vděčná Bohu, že jsem se mohla účastnit konference pro ženy, 

protože ne vždy se daří dostat se na nějakou křesťanskou akci, jelikož 
muži, otcové rodin s malými dětmi jsou často zaneprázdněni, zaměstnáni, 
nebylo tomu jinak ani tuto sobotu. Přestože musel manžel do práce, zajis-
tili jsme k dětem babičku, i když byla trochu nemocná. 

Hned na začátku ke mně promluvilo slovo od Andrey Pitcher na téma: 
VÍRA V KAŽDODENNÍM ŽIVOT Ě 
Jen střípek toho, co bylo řečeno a ke mně promluvilo: Víru si můžeme 

ukládat v pomyslné bance v nebi, a když budeme potřebovat, vybereme si 
ji i s úroky. Co to pro nás znamená? 

Věřit – když naše dítě v noci spí 
Věřit – když je dítě těžce nemocné 
Věřit – když je dítě mimo domov 
Věřit – když nás někdo zraňuje 
Věřit – když nám někdo ubližuje 
Věřit – při výběru partnera 
Věřit – při výběru zaměstnání 
Věřit, věřit každý den, každou chvíli 
Často jsou a byly i v mém životě okamžiky, kdy cele nedůvěřuji Kris-

tu, a pak se zbytečně trápím. Stále někde dopravuji své děti, a když náho-
dou mají cestovat samy, tak mám o ně velký strach, aby se jim něco ne-
stalo, a dojely v pořádku. To Slovo mne velmi povzbudilo k tomu, abych 
se v takových chvílích plně spolehla na Boha, více se modlila, nebyla 
nervózní, a pochopila jsem, že jsou chvíle, kdy jsou děti pod naší ochra-
nou, ale jsou chvíle v životech našich dětí, kdy jsou plně pod Boží ochra-
nou, když my plně důvěřujeme Bohu. 

V odpoledních blocích přednášek jsme se mohly účastnit nejvýše 2 
přednášek, každá sestra podle vlastního výběru tématu. Zaujalo mne té-
ma: 

JAK VÉST DĚTI K BOHU 
Nejspíš proto, že mám tři děti ve věku 3, 10 a 12 let a mým přáním je, 

aby jednou, když budou vést samostatný život, aby věřily Bohu, aby se 
plně na Něj spoléhaly a tím byly pod Boží ochranou. Určitě není recept, 
jak toho přesně dosáhnout, ale je dobré si poslechnout rady od moudrých 
lidí, kteří dobře vedli své děti, a pomohli jim v určitém věku ukázat, jak a 
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proč uvěřit. Této ženě, která měla přednášku, se to podařilo (ale nejen jí, 
také jejímu manželovi a dalším), protože její tři děti věří v Boha a slouží 
druhým lidem a čtvrtý chlapec je na cestě za Pánem Ježíšem. 

V Bibli můžeme najít mnoho míst, které jsou o dětech, jedno z nich: 
Matouš 18,3 „Amen pravím Vám, jestliže se neobrátíte, a nebudete ja-

ko děti, nevejdete do království nebeského“. 
Máme se učit od Ježíše, máme se učit od dětí a máme děti vychovávat, 

nemáme se nad ně povyšovat, ale dokonce máme být někdy jako děti. Dě-
ti se stále učí, i my se stále něčemu novému učíme, děti dělají chyby, i my 
často děláme chyby, a často po nich chceme, aby byly tak dokonalé. Děti 
jsou upřímné, ale to dospělí často nejsou, proto a pro mnoho dalších věcí 
se máme od nich učit. A přesto nás Bůh vybízí k tomu, abychom děti ved-
ly k víře, jako On vede nás, abychom je chránili, jako On chrání nás, aby-
chom jim byly příkladem, jako On je příkladem pro nás. Naše slova se 
musí shodovat s činy, které děláme. Mohu potvrdit, že děti to umí velmi 
dobře rozpoznat a ostře nás za to kritizují. Děkuji mnohokrát mým rodi-
čům, kteří mne s láskou vedli k Pánu Bohu, jejich slova byla shodná 
s činy, a byly mým prvním impulsem na cestě za Pánem Ježíšem. Kéž by 
se nám to podařilo také u našich dětí. 

Další přednášku, kterou jsem mohla slyšet, byla na téma: 
JAK UMOŽNIT ČI ZNEMOŽNIT MUŽI BÝT HLAVOU ŽENY 
Tohle téma by bylo fakt velmi rozsáhlé, ale uvedu jen citát, který mne 

velmi oslovil: 
„Eva nebyla vzata z Adamovy hlavy, aby ho převyšovala, ani z jeho 

nohou, aby jím byla pošlapána, ale z jeho boku, aby mu byla rovna, z pod 
jeho ruky, aby ji chránil a z blízkosti srdce, aby jím byla milována“. (Mat-
thew Henry) 

A co tomuto citátu předcházelo? 
„B ůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obra-

zem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ GENESIS 1,27 
Těším se upřímně na další příležitost podobně strávenou, kdy člověk 

odejde nejen povzbuzen, ale posílen na další cestu životem víry a může 
z toho čerpat každý den. Děkuji tímto mnoha sestrám, které se podílely na 
celém programu anebo měly přednášky. 
 

Tamara Bovová 
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Konečně pořádné jídlo! 

 
Naše duchovní strava se někdy podobá jídlu z Mc´Donaldu – je to jídlo 

rychlé, ale ne moc hodnotné. Toto přirovnání použila Andrea Pitcher při 
svém vyučování na dubnové konferenci žen.  Naprosto tím vystihla, co 
často prožívám. Jako matka prvňáčka, předškolačky a kojence vážně ne-
mám během dne moc příležitostí k delšímu ztišení. A někdy klid nenastá-
vá ani v noci :-). Připadám si jako zákazník Mc´Drive, tam se nemusíte k 
jídlu ani posadit dovnitř. Přijedete autem k okýnku a po obdržení balíčku 
hned fičíte dál. Stejně se i já při té uspěchané jízdě všedním dnem snažím 
aspoň cestou (mezi přebalováním, vařením, krmením apod.) „zakousnout“ 
pár veršů z Bible a vyslat několik naléhavých proseb k Bohu. Zaženu jen 
ten největší hlad, víc už se mi většinou nedaří. A neděle? Během shro-
máždění uspávám nejmenší ze svých dětí, takže v lepším případě stihnu 
část kázání, v horším to nestihnu vůbec. Proto jsem tak vděčná za Mami-
nec, kde díky hlídacím tetám (a jednomu strýci) máme my matky možnost 
něco duchovně načerpat, a proto jsem se taky nesmírně těšila na sobotu 
12. dubna 2008 – den konání konference pro věřící ženy v našem sboru! 
Pro mého manžela to byl den, který poprvé strávil sám se třemi dětmi. Pro 
mě to byl den, který jsem poprvé od narození Kryštůfka (tj. téměř po ro-
ce) celý strávila sama bez přítomnosti mých dětí. Byl to pro mě den mi-
mořádný a jsem za něj taky mimořádně vděčná. 

Konferenci předcházel poměrně náročný týden. Manžel Honza měl 
služební cestu a hodně dalších pracovních povinností, tak jsem byla větši-
nu dní a večerů s dětmi sama. A v noci jsem doháněla, na co přes den ne-
zbyl čas. Byla jsem fakt unavená. Jak skloubit péči o děti, jejichž potřeby 
jsou tak různorodé, s péčí o domácnost, službou a dalšími povinnostmi? 
Jak to dělat, abych nic nešidila? Vždyť to ani nejde. Denně chodím pozdě 
spát a přitom mám pořád nějaké resty! V tomto ne zrovna optimistickém 
rozpoložení jsem pak v pátek večer řekla několik nepěkných a neopod-
statněných výčitek svému manželovi. Neobešlo se to bez slz a proseb 
o odpuštění. 

V sobotu ráno před konferencí čtu v Heslech verš ze žalmu 127: „Na-
darmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco 
Bůh dopřává svému milému spánek.“ Spánek? No, to je dobrý vtip, Pane 
Bože! Tak proč Kryštof mezi třetí a čtvrtou v noci brečel? Nepochybuji 
o tom, že i mě Bůh miluje, ale že by mi chtěl dopřát spánek… to se mi 
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v poslední době nějak nezdá. Nebyl to vtip. Při konferenci jsem sice ne-
spala, ale dostalo se mi neskutečného odpočinutí a povzbuzení v Boží 
blízkosti a ve společenství ostatních věřících žen. Byl to pro mě luxus. 
Nerušena dětmi jsem mohla zpívat a hrát Bohu chvály a soustředit na to, 
co mi Bůh říkal skrze sestry, které měly přednášky a vedly semináře. Byla 
to tentokrát vydatná a kvalitní duchovní strava – taková ta BIO, bez éček 
a jiných škodlivin, z výborného Božího zemědělství :-). Prostě jako vždy, 
když slyšíte živé Boží slovo. Potřebovala jsem v duchovní oblasti pořádné 
jídlo a Bůh mi ho opravdu dopřál. Získala jsem novou energii a sílu pro 
boje všedních dní. Díky Bohu za požehnání, kterým celou akci obdařil a 
díky všem, kdo se podíleli na přípravách! 

 
Alice Prudilová 

 
Putování za pokladem Černého delfína 

 
Od 7. 3. jsme se vydali spolu s dorostenci hledat deník Černého delfí-

na, ve kterém má být popsána cesta k pokladu. Pronajatá chata v Rožnově 
pod Radhoštěm se na tu dobu změnila v zapadlý přístav a z dorostenců se 
stali námořníci prahnoucí po tom, najít lodní deník kapitána O´Briena. 
Všichni měli před sebou spoustu nelehkých úkolů a bylo tak málo času. 
Za 3 dny musely jednotlivé námořní hlídky najít všechny části tajné zprá-
vy, protože jedině tak mohly určit, kde kapitán O´Brien ukryl svůj deník. 

Když už se nám vyměřený čas pro hledání chýlil ke konci, podařilo se 
v poslední chvíli všem hlídkám objevit deník, který si s sebou odvezly 
domů. Po jeho důkladném prohlédnutí ale všichni zjistili, že cesta 
k pokladu nebude tak lehká, protože na deníku zapracoval „zub času“. 
Všichni se teď proto snaží na našich pravidelných dorostových schůzkách 
vyluštit z deníku co nejvíce, protože ta nejnáročnější a nejnebezpečnější 
plavba za pokladem nás teprve čeká! 

Tak takhle vypadal tento rok náš zimní výlet. Nebylo nás moc, protože 
někteří z dorostenců onemocněli, ale přesto jsme se nenudili. Pán Bůh 
nám navíc dopřál krásné počasí, takže šlo spíš o jarní výlet, ale to nám 
nevadilo. Hlavně, že jsme objevili deníky. 

Výletem ale naše hledání rozhodně neskončilo! Hlavní část našeho pu-
tování nás teprve čeká nejen na našich pravidelných pátečních schůzkách, 
ale potom hlavně na táboře, který se letos uskuteční v době od 9. 8. do 23. 
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8. 2008. Myslím, že o poklad bude sveden těžký boj, protože už teď má-
me plnou kapacitu tábora. 
 

Jana Fojtíková 
 
ROZHOVOR S LIBOU BUKÁ ČKOVOU 

 
……jsem–li unavená, tak se vyspím a ráno mám zase energie a nápa-
dů dost …. 
tak zhodnotila svou potřebu relaxace Libuše Bukáčková, kterou jsem po-
zvala k rozhovoru a k popovídání o tom, jak se žije v modlitebně. 
 
Jak jsi prožívala rozhodování, než jste spolu s manželem přijali novou 
práci ve sboru – správcovství celé modlitebny? Viděla jsi jako problém, 
přestěhovat se z panelákového bytu do tohoto domu?  
Rozhodování zda se nastěhovat do modlitebny s rodinou jako „správcov-
ská“ rodina nebylo pro mne jednoduché, a tudíž ani lehké. Manžel praco-
val jako projektant a v době, kdy zhusta docházelo k propouštění z práce 
proti vlastní vůli, on se rozhodoval opustit dobré zaměstnání z vůle Boží, 
bratra kazatele i vlastní. S mou podporou se rozhodl v roce 1993 přijmout 
výzvu bratra kazatele Orawského a nastoupil na plný úvazek na začínající 
stavbu modlitebny. To byly naší dceři ani ne tři roky. Tak jsme měly ta-
tínka šest dní v týdnu od rána do večera „v práci“. První začínal a končil 
poslední. Měla jsem radost, že budeme mít novou modlitebnu a vůbec 
jsem netušila, že zároveň staví „naše bydlení”. Časem, jak modlitebna 
rostla, tak se bratr kazatel vyjádřil, že by si přál, aby po skončení stavby 
manžel dělal ve sborovém domě správce. No, po pravdě – moc mě to ne-
nadchlo vzhledem k tomu, že jsem příliš dobře věděla, co to obnáší. Na 
jednu stranu jsem to brala jako ničím nezasloužené „vyznamenání“, na 
druhou stranu jsem si vážila toho, že máme pěkné bydlení v Porubě, hlav-
ně v čistém ovzduší a vůbec se mi nechtělo zpět do centra města, kde 
jsem vyrostla a prožila mládí. Navíc, dceři přibývaly roky a blížil se i ná-
stup do školy, kterou jsme měli kousek od domu a dívali jsme se přímo do 
oken školy. Z nové modlitebny do školy by to bylo složitější, protože je 
nutno přecházet přes velmi frekventovanou cestu, kde kromě aut jezdí i 
tramvaje. V roce 1994 jsem přišla po předchozích zdravotních problé-
mech do jiného stavu, a tak mi svitla jiskřička naděje, že už nás bude do 
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toho správcovského bytu moc a bratr kazatel se obrátí na méně početnou 
rodinu, než jsme my. Ale nestalo se tak. A nám nezbývalo, než si to srov-
nat v hlavě i v srdci. Bylo to velmi náročně období. Prožívala jsem ve 
svých téměř 44 letech velmi rizikové těhotenství a dnes mám dojem, že 
jsem nebyla schopná nic jiného racionálně řešit. Tak jsem velmi pokorně, 
odevzdaně a s rozpaky ten problém „přehodila“ na Pána Boha. Bylo 
v tom i „rozprostření rouna“. Říkala jsem Pánu Bohu, že jestli nám dá 
zdravé miminko, tak do modlitebny půjdu a dám mu k dispozici i děti. Jak 
to dopadlo? Daroval nám krásné, zdravé miminko, ještě k tomu chlapeč-
ka, abychom měli obojí. Už jsem se neměla o čem rozhodovat, ale bylo na 
mě splnit svůj slib. Najednou jsem s tím neměla žádný problém, naopak 
šla jsem velmi, velmi, velmi vděčně.  
Kromě toho, že chodíš do práce a staráš se o rodinu, co máš jako man-
želka správce sboru konkrétně všechno na starosti? 
Nemám žádnou psanou dohodu ani smlouvu (na rozdíl od manžela), ze 
které by mi plynuly nějaké povinnosti. Jedinou mou povinností je dělat 
vše, co se průběžně vyskytuje, vše co přináší běžný „modlitebnového“ 
života běh a to, co je zapotřebí, tak jako v rodině. To neznamená, že dě-
lám všechno sama. To nejde. Jsou tu další ochotné sestry, které spolehli-
vě, zodpovědně, vytrvale a pravidelně slouží. Jen pro ilustraci: Tento tý-
den např. jsem na středu pekla koláč, ve čtvrtek uklízela a chystala poko-
jíky pro hosty (během úklidu jsem měla telefon s prosbou o další ubyto-
vání – podle zákona schválnosti na stejný termín, tak jsem vytelefonovala 
ubytování v jiné rodině), potom po hostech vyprat ložní prádlo, ručníky a 
uklidit pokojíky, aby byly k dispozici dalším,  v pátek jsme připravovaly 
se setrou kazatelovou teplou večeři pro staršovstvo a bratry kazatele (12 
osob), na další středu jsem zase pekla a je tu i mnoho všelijakých jiných 
drobností. 
Jaké jsou podle tebe výhody a nevýhody bydlení v modlitebně? Co vidíš 
jako problém do budoucna? 
Výhoda je, že na cestu do shromáždění nepotřebuji pěkný kabát a boty, 
nevýhoda je, že když jsem pozvaná někam „na lepší“, tak nemám pěkný 
kabát ani boty ☺. 
Teď vážně: Věděla jsem a uměla jsem si dobře představit, co nás čeká, že 
v modlitebně nebudeme v závětří. Výhody a nevýhody nemohu zevšeo-
becňovat, protože každý je jinak zaměřený, má jiný životní styl, jiné ro-
dinné podmínky a jiné postoje ke stejným věcem. Ale pro mne je napří-
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klad výhoda bydlení v modlitebně to, že jsou naše děti bezprostředně 
účastny sborového života a dění v modlitebně, mohou svobodně hrát a 
cvičit na klavír a zatím nám sousedé neklepali do ústředního topení, že je 
rušíme. Výhoda je, že když se naši sousedé stěhují pryč, netrneme, kdo 
přijde na jejich místo. Zatím jsme měli „štěstí“, že to byla vždy rodina ka-
zatele  ☺.  
Jak relaxuješ a kde čerpáš novou sílu k práci? Který verš z Bible ti po-
máhá, který potěší, když se ti nedaří? 
Síly k práci mám na svůj věk dost a jsem-li unavená, tak se vyspím a ráno 
mám zase energie a nápadů dost. Nepotřebuji nijak vybraně relaxovat, pro 
mne je „relax“ fyzický, duševní i duchovní každé shromáždění, každá 
biblická hodina, kdy prožívám obecenství s Pánem Ježíšem v Boží blíz-
kosti a v jeho Duchu. Můj oblíbený verš, který mne celý život provází a 
zavazuje je ten, který jsem dostala, když mi bylo asi 11 let ve shromáždě-
ní na ukončení roku „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým 
jménem, jsi můj“  (Izaiáš 43, 1). Trvale mým oblíbeným každodenním 
veršem je rovněž: „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás 
záleží“ (1. Petrova 5, 7). 
Život v modlitebně vnímám jako určitou výsadu, ale samozřejmě, že to 
neznamená, že permanentně jsme ve shromáždění. Žijeme zde i svůj 
všední život se všemi každodenními starostmi a problémy, které se vysky-
tují v každé běžné rodině. Děti chodí do školy, na mimoškolní aktivity a 
vzdělávání, já chodím do práce, tak jako všude jinde. Jistě, že se setkává-
me i s jinými zajímavými věcmi, jako např. koncerty v „našem domě“, 
natáčení televize, prosby (i nadávky) bezdomovců, aktivity zlodějů, spo-
lupráce s policií, školami, jinými církvemi… 
Jedna čtvrtina roku 2008 je již za námi, ale přesto tě požádám, abys vy-
slovila svá přání do tohoto roku. 
Přeji si, abych nebyla překážkou působení Ducha svatého jak ve vlastní 
rodině, tak ve sborové rodině. Přeji si mít odvahu víry ve všech oblastech 
života, a tak projevovat důvěru, závislost a vděčnost Stvořiteli.  
 
Děkuji za pěkný rozhovor 
 

Alena Blažejová 
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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 
� naše nemocné sestry Marii Gonovou, Terezku Martínkovou, Libu-

ši Mrázkovou, Hildu Pantokovou, Bohumilu Přikrylovou, Martu 
Raczko, Zdenku Sivákovou, Ludmilu Smrekovou, Martu Strako-
vou, Ester Tošenovjanovou.a bratry Jana Bartoně, Miroslava Bar-
toše, Zdeňka Chromčáka,Jana Konečného, Františka Maňáska, 
Václava Šeděnku a Daniele Straku 

� 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 

� konferenci Církve Bratrské v našem sboru, bezproblémovou orga-
nizaci 



Stránka    20

- 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 


