Výroční zpráva sboru CB ve Zlíně za r. 2018

„Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“
Efezským 4,3
Na počátku roku jsme si připomněli, že své misijní poslání nemůžeme plnit jako zbožní
individualisté, ale jen jako členové Boží rodiny. Proto je tak důležité vytvořit ve sboru společenství
plné vzájemné důvěry a pohody, kde se každý může cítit jako doma. Takové společenství v jednotě
je pak také přitažlivé. Chceme být vděčni za darovanou jednotu, ale víme, že není v lidských silách
tuto jednotu zachovat. To je možné jen s pomocí Ducha svatého a díky přímluvě Pána Ježíše, který
se i za nás modlí: „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby
tak svět uvěřil, že jsi mě poslal“ (Jan 17,21).

1. Pravidelná setkávání
Hlavní nedělní shromáždění se konala na třech místech: ve Zlíně, v Luhačovicích a v Uherském
Brodě.
Na službě kázáním se podíleli, kromě kazatele Pavla Škrobáka, starší sboru: Josef Robek, Martin
Kop, Radek Vilímek, Michal Lisý, Pavel Rakšányi a další bratři: Radek Červenka, Radim Šimek či Pavel
Gardavský ze Zlína, David Catto a František Pavelka z Luhačovic, Daniel Volařík a Václav Mrkvička z
Uherského Brodu a Miloš Prokop z Uherského Hradiště.
V rámci nedělí jsme měli tři společná ekumenická shromáždění: Setkání evangelikálních církví ve
Zlíně, Malenovicích na Květnou neděli se službou Daniele Fajfra a dvě společná s ČCE a CČSH
v kostele – na Letnice a o první adventní neděli.
Mimořádné křestní shromáždění jsme měli v březnu v modlitebně CASD v Malenovicích, kde bylo
pokřtěno a přijato do sboru těchto 11 křtěnců: Burlaková Martina, Červenka Jiří, Červenková Ema,
Kaluža Lubor, Márová Tereza, Mašláň Jan, Novák Martin, Senecká Martina, Slobodian Petr,
Slobodian Jonáš a Šimková Daniela. Současně byli přijati do sboru dříve pokřtění: Mašláňová
Karolína a Procházková Gabriela. V následujícím týdnu pak byla přijata do sboru i Markéta
Pavelková.
V roce 2018 sloužili ve sboru tito hosté: David Uhřík, vikář z Velké Lhoty, Zejlko Popovič

z Chorvatska, vedoucí evropské sekce v organizaci Gedeoni, Petr Kučera, kazatel z Frýdku-Místku, a
Dalimil Staněk, kazatel z Olomouce.
Na konci listopadu bylo zvoleno nové staršovstvo na období 2019-2022. Současně proběhla volba
nástupce kazatele Pavla Škrobáka po odchodu do důchodu. Zvolen byl kazatel Dalimil Staněk s
nástupem nejpozději v létě 2020.
Biblické hodiny a skupinky:
Biblické hodiny probíhaly pravidelně každé úterý ve Zlíně. Kromě kazatele, který sloužil v prvním
pololetí roku, služby zastal z velké části Martin Kop a příležitostně i další bratři: Petr Skyba,
Bronislav Skyba, Petr Mašláň, Radim Šimek a Adam Škrobák. Jednu biblickou hodinu sloužil host –
Bronislav Matulík, kazatel z Prahy 1.
Skupinky ve Zlíně probíhaly takto: v pondělí skupinka u Pelikánů a ve druhém pololetí u Lisých; v
úterý, a ve středu, kdy není staršovstvo, u Robků; v úterý u Vilímků a ve středu tamtéž skupinka
mládeže a ve čtvrtek u Nováků.

2. Práce s dětmi a mládeží
Besídka: V roce 2018 besídku navštěvovalo 12 dětí , které mělo na starosti celkem 8 učitelů.
V Besídce se věnujeme biblickému vyučování, modlitební chvilce a předávání zkušeností života
s Bohem. Náplní besídky jsou i tvořivé, pohybové a logické hry. Mimo pravidelná nedělní setkání
jsme na jaře s dětmi realizovali pohybové aktivity v centru Galaxie. Hlavním tématem léta byl na
konci prázdnin třídenní pobyt na chatě na Velké Lhotě. Na závěr roku se opět konala dětská
slavnost – vánoční pásmo her a koled.
Dorost: se scházel do letních prázdnin pravidelně v pátek pod vedením Adama Škrobáka.
Náplní dvaapůlhodinového setkání bylo jednoduché vyučování a hry. Mnozí dorostenci přijali v
předchozím roce Pána Ježíše za svého Spasitele a svoji víru pak v březnu potvrdili ve křtu. Mnozí
začali navštěvovat kromě dorostu i mládež a po prázdninách většina z nich do mládeže přešla.
Proto v dorostu nastala malá generační pauza, než zase dorostou další děti. Do vedení dorostu se
také připravuje změna. Místo Adama Škrobáka povede dorost Marek Matůšů. Pravidelně by měl
dorost zase fungovat od září 2019.

Mládež: Setkání mládeže probíhá stejně jako v předchozích letech každý pátek v 18:00 hodin v
klášterní budově Regina. Z kapacitních důvodů se setkání konají většinou již ve vedlejší místnosti –
Spolčovně, která je svou velikostí pro mládež vhodnější. Věkové rozpětí mládežníků je přibližně 13–
23 let. Do mládeže chodí jak děti z našeho sboru či jejich kamarádi, tak občasně i mládežníci z
jiných denominací. V průběhu roku se mládež účastní různých dalších setkání či akcí. Jsou to
například společné výlety, kinomládež, opékačky, Maximládeže, hudební festivaly, silvestrovský
pobyt či letní English Camp. Vedení mládeže je postupně předáváno Radku Pelikánovi a týmu
vedoucích ve složení Michal Kučera, David Pekař a Gabriela Procházková. Tým má každý měsíc
setkání a programy a chod mládeže plánuje společně.

3. Staršovstvo, kazatel
Staršovstvo se schází pravidelně každý měsíc vyjma letních prázdnin v klubovně v Regině. V roce
2018 se sešlo se k jednání 14x v roce. Kromě toho proběhla 3 setkání s vedoucími besídky, dorostu
a mládeže. Na jaře se uskutečnilo setkání u Aleny Hodoušové s přáteli sboru v Holešově.
Naplní jednání je biblické slovo, modlitby, rozhovor o službě a rozvoji sboru, rozhovory s vedoucími
besídky, dorostu, mládeže a na stanicích, příprava služeb, plánování a schvalování administrativní a
hospodářské agendy sboru. Některá setkání byla věnována pouze pastoračním rozhovorům, kterým
předchází většinou individuální rozhovory kazatele nebo někoho ze starších sboru. Přirozené sdílení
a pastorace probíhá také na skupinkách, někdy na návštěvách, při přímluvných modlitbách s
mazáním olejem apod. Kazatel Pavel Škrobák měl ve 2. pololetí roku zdravotní problémy a po
dohodě se staršovstvem a Radou CB od 1. října do konce roku čerpal studijní volno.

4. Stanice
Luhačovice:
V Luhačovicích je pravidelně každou neděli shromáždění v evangelickém penzionu Doubravka. V
zimních měsících se schází asi 6 až 10 lidí. V létě to bývá i více, neboť přicházejí hosté, nejčastěji
pacienti lázní. Někteří jezdí pravidelně každý rok. Máme také radost z hostů z Ukrajiny. Manželé
Igor a Julia jsou z letničního sboru v Charkově a pracují v Luhačovicích v domově pro seniory.
V prvním pololetí probíhaly v Doubravce také biblické hodiny 1x za 14 dní. Na počátku každého
nového roku se účastníme ekumenických večerů v Aliančním týdnu modliteb. Před Velikonocemi

jsme se zúčastnili sederové večeře pořádané místním evangelickým sborem. O Velikonocích na
Bílou sobotu odpoledne pořádáme tradiční čtení Bible.
Stálá skupina členů se věrně schází, modlí se a vyhlíží, že Pán přidá nové následovníky.

Uherský Brod:
Společenství v Uh. Brodě je od r. 2010 součástí zlínského sboru. Scházíme se při pravidelných
bohoslužbách v neděli v modlitebně CASD v Nerudově ulici. Slovem nám slouží bratři ze Zlína i
bratři domácí, takže služba je velmi pestrá a jsme za to vděčni. Zvláště si vážíme toho, jak obětavě
zlínští dojíždějí sloužit, často i s hudebním doprovodem. V neděli probíhá současně bohoslužba pro
děti – dětská besídka – v horním patře sborového domu. Ve vedení se střídají dvě sestry a mají na
starosti 7 dětí ve věku 5–12 let. Brodské společenství je věkově pestré, jsou zastoupeny všechny
věkové skupiny a navštěvuje ho kolem 20 lidí. Fungují 2 biblické skupinky - 1 domácí a 1 v
prostorách modlitebny. V r. 2018 připravily děti v květnu pásmo ke Dni matek a 23. 12. vánoční
program. Není nás v Uh. Brodě mnoho, ale je nám spolu dobře, každou neděli prožíváme, že Pán
Bůh je přítomen, jak zpíváme v jedné písni z kancionálu.
Součástí stanice Uh. Brod jsou také členové žijící v Uherském Hradišti. Ti navštěvují v neděli
shromáždění ČCE, stejně tak i ekumenické biblické hodiny. Bratr Miloš Prokop pravidelně každý
měsíc ve školním roce slouží nedělním kázáním v Uherském Brodě. K tomu každý měsíc organizuje
přednáškové nedělní odpoledne v rámci Kostnické Jednoty v Uherském Hradišti. Zve hosty i
kazatele místních církví, aby posloužili na zajímavé téma.

5. Sborové akce 2018
•

4. 3. křestní shromáždění v Malenovicích

•

18. 3. výroční členské shromáždění

•

25. 3. společné shromáždění v Malenovicích – sloužil Daniel Fajfr

•

31. 3. celonárodní čtení Bible v Luhačovicích na Bílou sobotu

•

13. 4. chlapi sobě v restauraci U Barona

•

20. 4. dámská jízda v Regině

•

1. - 3. 6. sborový pobyt v konferenčním centru Immanuel

•

25. - 27. 8. pobyt dětí a rodičů z besídky na Velké Lhotě

•

12.10. chlapi sobě v restauraci Na Pinduli

•

19. 10. dámská jízda v Regině

•

27. 10. diskusní večer s Kateřinou Lachmanovou

•

25. 11. členské shromáždění s volbou staršovstva a kazatele

•

16. 12. dětská vánoční slavnost

6. Statistika
•

přijati do sboru

14

•

ukončení členství

4

•

úmrtí

1

stav 31. 12. 2018

103 členů
29 dětí

celkem

132

S přáteli sboru je to až 160 lidí.

Závěr
Prožili jsme z Boží milosti další, už čtrnáctý rok samostatnosti. Tento rok byl poznamenán několika
důležitými událostmi, a to jak radostnými, tak i bolestnými.
K bolestným patřil jednak odchod nejstaršího člena sboru, Pravoslava Kalivody, na věčnost a pak
především ukončení členství ve sboru manželů Petra a Karolíny Vaňátkových, Dalibora Turzy a zvlášť
pak Petra Pelikána.
Vaňátkovi prožívali hlubokou krizi víry a postupně se vyhýbali sboru. Nakonec přiznali, že ztratili
víru Boha, jak ho zjevuje Bible. Daliboru Turzovi jsme ukončili členství, protože se přestal objevovat

jak ve sboru, tak i doma. Jeho manželství s Irenou prochází hlubokou krizí a pravděpodobně
směřuje k rozvodu. Peter Pelikán ukončil členství ve sboru na vlastní žádost. Důvodem byl jeho
odchod od rodiny za jinou ženou, důsledkem pak byl rozvod manželství.
Nikdo z těchto čtyř nám není lhostejný, za všechny se modlíme, aby nalezli milost k pokání a k
návratu k Bohu a do společenství církve.
Život však nepřináší jen bolesti, ale i radostné chvíle. Tou obzvlášť radostnou bylo křestní
shromáždění v březnu, kde bylo pokřtěno 11 nových Božích dětí. Do sboru jsme tu neděli přijali 14
nových mladých lidí.
Radost máme z rostoucího počtu mládeže, která se snaží sloužit svým kamarádům a zvát je na
páteční programy. Prožili jsme krásný a požehnaný čas na sborovém pobytu na počátku června
v centru Immanuel s Bronislavem a Janou Matulíkovými. V listopadu jsme zvolili nové starší sboru a
také kazatele Dalimila Staňka, který nastoupí po odchodu Pavla Škrobáka do důchodu jako správce
sboru.
Během roku se rozhodl Martin Kop, člen staršovstva našeho sboru, vstoupit naplno do kazatelské
služby a po doporučení staršovstva a rozhovorech s vedením CB nastoupil od 1. 1. 2019 jako vikář v
Církvi bratrské. Než Rada CB určí Martinovi sbor, kde by měl sloužit na plný úvazek, slouží prozatím
při zaměstnání v našem sboru.
Službu a život ve sboru také ovlivnila přetrvávající nemoc kazatele Pavla Škrobáka, který současně s
přípravou na operaci a pak s rekonvalescencí čerpal tříměsíční studijní volno. Zdravotní problémy
přetrvávaly ještě v lednu 2019. Od poloviny února je kazatel znovu naplno ve službě.
V tomto čase se ukázalo, že kazatele ve sboru mohou na určitý, omezený čas zastoupit starší sboru i
další ochotní bratři, ale dlouhodobě by to sborový život i práci negativně poznamenalo. Je to nová
zkušenost jak pro kazatele a starší, tak i pro celý sbor.
Přes těžkosti a problémy, které jsme během roku prožívali, se s vděčností ohlížíme, jak nás Pán
vedl. Máme naději, že sbor i v dalším období duchovně a početně poroste.

Únor 2018, staršovstvo sboru

