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Kdo jsou křesťané? 
 

 Když se vám dostane do rukou výroční zpráva křesťanského společenství, tak vás 

mohou napadnout otázky: „Kdo jsou ti křesťané? Jak se jejich církevní organizace 

odlišuje od jiných organizací? Není to jen další neziskovka?“ 
  

 Právě tato výroční zpráva vám může pomoci pochopit podstatu křesťanství. 

Když se vám stane, že jste někde na cestách, je tma a vy nemáte svítilnu, vaše největší 

přání je sehnat si nějaké světlo. Pokud se objeví nějaký poutník s baterkou a nabídne 

vám doprovod, tak mu budete vděčni a budete se mu chtít nějakým způsobem odvděčit.  

Když byste ale takového poutníka s baterkou potkali ve dne, tak kolem něho lhostejně 

projdete a vůbec vás nenapadne žádat ho o osvětlení vaší cesty. 
  

 Teď si ale představte, že křesťané jsou nositelé světla. Ne světla v podobě baterky 

nebo jiné lampy. Oni sami jsou tím světlem. Tuto vlastnost křesťanům přisoudil už před 

dvěma tisíci léty Ježíš: Matouš 5:14.16  Vy jste světlo světa.  Tak ať svítí světlo vaše 

před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 

  

 Světlo je identita těch, kdo věrně následují Ježíše. Světlo jako Boží atribut musí 

být také vlastnost křesťanů – Božích dětí. Ježíš vybízí své následovníky, aby i oni 

vyzařovali světlo. Tady už jasně nejde jen o osvětlení cesty, jako v případě turisty s 

baterkou. Lidé mají vidět naše dobré skutky. Ne ale proto, aby nás chválili, ale aby za to 

oslavovali Boha. V tom je vyjádřena podstata křesťanství.  Kdo žije pro Krista, září jako 

světlo a ukazuje ostatním, jaký Kristus je. 
 

 V minulých stoletích, kdy neexistoval propracovaný sociální systém výpomoci pro 

chudáky, nezbývalo takovým lidem nic jiného, než žebrat. V době Řecké říše, seděl  

u cesty nějaký žebrák, aby si vyprosil od kolemjdoucích pár měďáků na živobytí. Když 

kolem něj procházel Alexandr Veliký, žebrák neměl ani odvahu prosit jej o milodar. 

Mocný panovník mu přesto hodil několik zlatých mincí. Sluhu, který ho doprovázel, 

překvapila králová štědrost. Poznamenal: „Pane, tomu žebrákovi by úplně stačilo pár 

měďáků, aby si koupil to, co potřebuje. Proč jste mu dal zlatky?“ 

Alexandr se na něj podíval a královským způsobem mu odpověděl: „Měďáky by 

uspokojily žebrákovy potřeby, ale nejsou vhodné jako královský dar. Když dává 

Alexandr, hodí se k tomu pouze zlaté mince.“ 

 Velikost našeho daru i způsob, jakým ho dáváme, říkají mnoho o tom, jací ve 

svém srdci vlastně jsme.  
  

 V této výroční zprávě chceme připomenout, co vše děláme. Ne proto, abychom se 

chlubili našimi skutky, ale abychom vám ozářili cestu a pomohli vám uvědomit si, že za 

tím vším stojí někdo jiný, než jen my obyčejní „křesťané“. Sílu ke konání těchto 

dobrých skutků nám dává Bůh.  
  

 Pokud se chcete dozvědět více, než je v této výroční zprávě, můžete se přijít 

podívat na naše setkání. Podle svého zájmu si můžete vybrat ze široké nabídky pro 

všechny věkové kategorie.  
  

 Přejeme Vám Boží požehnání a těšíme se na setkání v některých naších aktivitách.  
 

Věra Odstrčilová 

Starší sboru CASD Bruntál 



Základní informace o sborovém společenství: 
 

Sbor Církve adventistů sedmého dne Bruntál 

Husova  2 

792 01 Bruntál 

IČ 66145538 

Účet u Poštovní spořitelny v Bruntále, č. 252617162/0300 
 

Datum vzniku: 8. 1. 1997 

Zařazení do rejstříku právnických osob pod Ministerstvem kultury České republiky 

podle zákona č. 308/1991 Sb. dne 8. 9. 1997 

Statutární orgán: 1) kazatel 

          2) starší sboru 

Kazatel: BTh Sedlák Tomáš, e-mail tom.sedlak@seznam.cz, mobil 775789010 

Starší sboru: Ing. Odstrčilová Věra, e-mail veraodstr@atlas.cz, mobil 736246417 

Členská základna: 

28 pokřtěných členů  

16 dětí a mládeže 

 

Zvolení činovníci na volební období 2013 – 2015 jednotlivých oddělení: 

Starší sboru: s. Odstrčilová 

Tajemník sboru: s. Bolfová 

Vedoucí misie: s. Škrlová 

První diakon: s. Medková 

Diakoni: s. Hirčová, s. Holíková, br. Polášek 

 s. Odstrčilová – diakon pro PVP 

Pokladník: br. Savický 

Vedoucí SŠ: br. Medek 

Zástupce vedoucího SŠ: br. Bureš  

Vedoucí mládeže: br. Mašlík R. 

Vedoucí KD: s. Burešová 

Vedoucí traktátu: s. Savická 

Vedoucí oddělení zdraví: br. Škrla 

Vedoucí oddělení ADRA: br. Savický 

Vedoucí DSŠ: s. Medková 

Správce knihovny: br. Polášek 

Sborová kronika: s. Odstrčilová  

Pathfinder: s. Medková, s. Odstrčilová 

Učitelé SŠ: br. Bolf, br. Bureš, br. Mašlík, br. Medek, s. Odstrčilová, br. Polášek,  br. 

Savický, s. Staníková, br. Škrla, s. Škrlová 

Učitelé DSŠ: s. Bolfová , s. Burešová,  s. Medková, s. Odstrčilová, s. Savická,  

Učitelé SŠ mládeže: br. Bolf, br. Bureš, br. Mašlík, br. Medek, br. Savický 

Laičtí kazatelé: br. Bolf, br. Mašlík, br. Medek, s. Odstrčilová, br. Polášek, br. Savický,       

s. Škrlová 

 

Složení výboru sboru: 

Kazatel, starší sboru, tajemník sboru, vedoucí misie, první diakon, pokladník, vedoucí 

sobotní školy. 

mailto:tom.sedlak@seznam.cz
mailto:veraodstr@atlas.cz


 

Finanční zpráva za rok 2014 

 

Příjmy: 
 

Dary pro sbor         111.943,- 

Příspěvek ze Sdružení   8.357,- (misie, evangelizace) 

Příspěvek z Unie           14.400,- 

Příspěvek Město Bruntál   5.000,- (zdravotní a cestopisné přednášky) 

Dotace Ministerstvo kultury  5.000,- (koncert) 

Vlastní příjmy           10.071,- (faktura za plyn pro SDMB, příspěvek výlet) 

Celkem příjmy              154.771,- 

 

 

Výdaje: 
 

Oddělení evangelizace    10.271,- 

Oddělení zdraví - přednášky    17.512,- 

Oddělení dětí a mládeže     13.647,- 

Oddělení sociální péče     11.308,- 

Oddělení diakonie (dary)       3.359,- 

Provozní výdaje: 

(energie, bank. popl., knihy, úklid)   55.100,- 

Oddělení křesť. domova- výlet     10.140,- 

Stavební fond – na okna    120.700,- 

Celkem výdaje    242.037,- 

 

Dary pro sbor jsou vyšší než v minulých letech, protože proběhla mimořádná sbírka na 

nová okna ve sborových místnostech.Fakturu za okna hradilo MSS v Ostravě, proto jsme 

odeslali z účtu peníze na stavební fond.       

  

 

Harmonogram pravidelných aktivit během roku 2014 

 

1. středa v měsíci:   18.00 - cestopisná přednáška 

Každá středa:  15.30 – kurz vaření pro děti 

3. středa v měsíci:    18.00 -  zdravotní přednáška klubu zdraví 

 

Neděle (1-2 x za měsíc):  9.00 – 12.00 – Oddíl Pathfinder  

   

Čtvrtek:     17.00 – Biblická hodina pro přátele 

 

Čtvrtek: 20.00 – 22.00 – Biblická hodina pro přátele 

 

Sobota: 9.00 – 13.00 – Bohoslužba 

     15.00 – Křesťanské divadélko 

 



O cestopisné přednášky i v roce 2014 byl stále rostoucí zájem bruntálské veřejnosti. Do 

Spolkového domu přicházelo na tyto prezentace 30 - 50 zájemců. Pozvali jsme stávající i 

nové cestovatelé, aby návštěvníkům nabídli své zážitky, které prožili při svých cestách 

po zajímavých místech naší planety. 

V roce 2014 měli příchozí hosté možnost shlédnout následující prezentace: 

Řeckem na kole, autobusem a lodí (Manželé Brabencovi) 

Kilimandžáro (Manželé Škrlovi) 

1000 miles adventure (Miroslav Važík) 

Izrael – dramatická křižovatka tří kultur  

(Magda Škrlová) 

Triglavský národní park (Manželé Odstrčilovi) 

Vietnam, aneb čtvrt roku v kraji úsměvů  

(Radek a Jana Do) 

Jeruzalém (Roman Hota) 

 
 

Pokračovali jsme v nabídce zdravotních přednášek klubu zdraví. Jak už si návštěvníci 

zvykli, měli možnost ochutnat širokou škálu pokrmů z receptů zdravé výživy, které jsme 

přítomným nabídli po skončení přednášky. S velkým ohlasem se setkalo předvánoční 

„školení“ k pečení zdravého cukroví. Návštěvníci přednášek si odnášeli sebou vždy 

vytištěné recepty připravovaných pokrmů, aby si je mohli zkusit zhotovit doma pro svou 

rodinu 
 

Po přednášce probíhala diskuze s přednášejícími lektory, takže si prohloubili informace 

získané poslechem přednášky. Na zdravotních přednáškách klubu zdraví bylo vždy 

kolem 15 - 25 návštěvníků.  
 

Veřejnosti jsme představili následující přednášky: 

Zpomaluje váš mozek? (Petr Škrla ) 

Žít „lépe“ s „méně“ (Petr Škrla ) 

Koření a jeho vliv na naše zdraví  (V. Odstrčilová) 

Síla slova (Magda Škrlová) 

Úskalí východní a západní medicíny  

(Petr Škrla ) 

Škola pečení zdravého cukroví 

 (V. Odstrčilová, Magda Škrlová) 

 

 

 

Do kurzu vaření začaly docházet nové děti. Pro jejich velký zájem probíhá kurz 

vaření každou středu. Společně jsme vyráběli např. 

bagetový špíz s kečupem, zeleninové koláčky – 

quiche, brownies s lentilkami, , barevné ražniči, 

makový dort aj.  

 

 

 



V listopadu 2014 jsme pro veřejnost zorganizovali hudební koncert  Evy Henychové. 

Tento koncert se setkal s velkým ohlasem zejména u dětí, protože pěvkyni znali jako 

představitelku dětského seriálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S hledajícími přáteli otvíráme Bibli každý čtvrtek, kdy od 17. hodiny se scházíme ve 

Spolkovém domě Mariany Berlové. Zde probíhaly souběžně dvě biblické hodiny. Večer 

se pak setkáváme se zájemci v domácím prostředí střídavě v Dětřichovicích a ve Světlé 

Hoře. V roce 2014 jsme studovali knihu Daniel střídavě s modlitbou Páně Otčenáš a 

První list do Korintu. Tento čas byl prospěšný nejen pro prohloubení našeho duchovního 

života, ale také pro upevnění přátelských vztahů účastníků.  
 

Nezapomínáme ani na děti a mládež. V neděli dopoledne se děti scházejí v dětském 

oddíle Pathfinder. V létě jsme pro ně uspořádali dětský tábor na chatě Sokolka u Vrbna 

pod Pradědem. Tábor byl historického rázu – název Děti kalicha napovídá, že se jednalo 

o dobu husitských bojů. Děti soutěžily mezi sebou a zároveň bránily společnou tvrz 

(chatu) před nájezdy křižáků. I tento rok se tábora zúčastnily děti ze sociálně slabých 

rodin a děti romské komunity. U těchto dětí jsme operativně řešili i problémy plynoucí 

z neschopnosti přizpůsobit se táborovému režimu.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mládež našeho sboru se aktivně zapojuje do různých aktivit. Během bohoslužby mají 

hudební vystoupení.  Pravidelně se setkávají se svými vrstevníky z okolních sborů – 

Krnov, Horní Benešov, Opava, Jeseník a Zábřeh na Moravě.  Nezanedbávají ani sport,  

chodí hrát florbal do tělocvičny v Krnově a zúčastňují se florbalových turnajů.  



V našem sboru působí křesťanské divadélko, které formou divadelního představení 

s loutkami hraje dětem příběhy s duchovním pozadím. Představení není jen pro děti 

našich členů, ale také pro přátele a jejich děti. Po představení mají děti možnost hrát 

společně dětské hry a soutěže. Divadélko také jezdí pravidelně do Speciální školy 

v Krnově, kde svým vystoupením potěší postižené děti.  

 

Samozřejmě, že také pořádáme aktivity pro členy našeho sboru. K tomu slouží oddělení 

Křesťanského domova, které napomáhá k vzájemnému sblížení se. Setkáváme se 

společně v domácnostech našich členů nebo ve sborových místnostech. Podle počasí 

také děláme vycházky do okolí na zajímavá místa, např. výprava na zříceninu Vildštejn. 

S velkým úspěchem se setkávají celodenní výlety. 

V září jsme se vypravili do Beskyd, kde jsme navštívili skanzen v Rožnově a pak jsme 

vyjeli na Pustevny. Odtud skupina zdatnějších účastníků výletu si zašla až na Radhošť. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako v minulých letech i v roce 2013 jsme před Velikonocemi ve spolupráci 

s dalšími církevními organizacemi v Bruntále – Tesalonika, ROFC a Církev evangelická 

předčítali veřejnosti Bibli – v rámci celonárodního předvelikonočního čtení Bible. Čtení 

probíhalo na náměstí, lidé měli možnost zakoupit si také Bibli, případně jinou duchovní 

literaturu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní pravidelnou součástí našeho života jsou sobotní bohoslužby, které mají bohatý 

program. První část probíhá sobotní škola, ve které se studuje určený úsek z Bible. 

Máme vytvořených několik skupin podle věku – od předškolního věku, přes školní věk, 

dospívající mládež až po třídu dospělých studentů. Ve třídách formou diskuze rozebírají 

přítomní biblické téma. V druhé části je kázání z Bible. Součástí bohoslužby jsou 

společné písně, čtení z Bible, modlitby, příběh pro děti, případně další příspěvky.  

 

Každé čtvrtletí probíhá Památka Večeře Páně. Tímto obřadem naplňujeme odkaz Pána 

Ježíše Krista, který ho ustanovil jako připomínku jeho oběti na kříži Golgota.: 

1 Korintským 11:23-25   Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal 

jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně 

vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to 

čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naše bohoslužby jsou lidé zváni prostřednictvím letáků ve venkovní vitríně. Kromě 

těchto běžných sobotních setkání jsme pro veřejnost uspořádali Novoroční bohoslužbu 

s rozdáváním novoročních veršů, na kterou už tradičně přichází spousta našich přátel.  

 

S úspěchem se setkávají mezi členy našeho sboru tzv. misijní soboty. S. Škrlová jako 

vedoucí osobní misijní služby v těchto sobotách obohacuje bohoslužbu příběhem 

z misijních polí a vede odpolední setkání. Na těchto setkáních seznamuje přítomné 

formou čtení a diskuse s výukovým materiálem vydaným GK „Klíče k osobnímu 

svědectví“ 

 

Členové sboru se navzájem podporují na modlitbách a v osobním duchovním růstu.  

 

Starost o přestárlé a nemocné členy sboru organizuje za oddělení diakonie s. Medková. 

Svým stoprocentním nasazením v této oblasti je příkladem pro všechny členy sboru. 

Služba v této oblasti sboru napomáhá ke vzájemné toleranci a vstřícnosti i k takovým 

členům, kteří už ze zdravotních důvodů nemohou pravidelně docházet na bohoslužebná 

setkání.  

 

 

 

 



Nově jsme se pokusili rozjet akci pro mladé lidi okresu Bruntál s názvem Mládež 21. 

století. Tento projekt měl dát možnost dětem a mládeži předvést na veřejnosti své 

dovednosti v různých oborech. Přihlášení soutěžili jako zpěváci, hudebníci, jeden 

účastník předváděl kouzelnické triky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podzim jsme vyměňovali okna ve všech sborových místnostech. Výměnu zařídila 

odborná firma, v rámci brigádnických akcí jsme provedli dokončovací práce sami 

(omítání zdí kolem oken, malování, úklid).  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Členové sboru jsou pravidelně informováni o sborových záležitostech na členském 

shromáždění. Tato shromáždění se uskutečňují pravidelně 2 – 3 krát ročně.  

Zvolení činovníci sboru seznámí členy s prácí v jednotlivých odděleních. Všichni mají 

možnost přispět svými podněty pro zkvalitnění sborového života. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poděkování 
 
 

 Třebaže je naše členská základna poměrně nízká, přesto můžeme najít dostatek 

ochotných členů, kteří věnují svůj volný čas pro službu Božímu dílu. Pod vedením 

Božího Ducha jsou lidé ochotni zapojit se do služby pro svět kolem nás. A tak 

poděkování patří všem členům našeho sboru, kteří slouží podle svých svěřených darů. 

Díky jim fungovaly všechny oblasti našeho společenství – diakonie, sobotní školy pro 

dospělé, děti a mládež, misijní oddělení, křesťanský domov a další.  
  

 Děkujeme za duchovní péči a vedení našeho sboru kazateli Tomáši Sedlákovi. 

Svým pozitivním přístupem měl vliv na všechny oblasti života našeho sboru. Přejeme 

mu i celé jeho rodině, ať mu Bůh žehná a dodává mu síly pro jeho další život. 

 

 Bez spolupráce s externími dobrovolníky, bychom nemohli v takovém rozsahu 

zvládat naše plány – přednášky, brigády na údržbu budovy aj. Děkujeme všem takovým 

ochotným jednotlivcům, za jejich obětavou pomoc. 

 

 Naše poděkování patří také majitelům Spolkového domu Mariany Berlové  

manželům Medkovým. Díky jejich vstřícnému postoji při pořádání sborových aktivit 

máme k dispozici i další prostory, které přesahují rámec smlouvy o pronájmu. 

  

 Děkujeme každému ochotnému dárci – členům, přátelům a hostům za finanční 

zabezpečení všech aktivit. Na financování našich aktivit pro veřejnost se v roce 2014 

podílel také Městský úřad Bruntál svým příspěvkem na zdravotní a cestopisné přednášky 

v klubu zdraví. Další poděkování v této oblasti patří Ministerstvu kultury za příspěvek 

na uskutečnění koncertu křesťanských písní.  

Stejně jako v minulých letech i v roce 2014 nám poskytly dotace Moravskoslezské 

sdružení CASD v Ostravě a Československá unie v Praze. Jim také patří poděkování.  
  

  Radujeme se z Božího přiznání ve všech oblastech sborového života. Svým 

životem chceme vyjadřovat vděčnost Pánu Bohu za jeho požehnání, které se projevuje 

nejen v zabezpečení hmotných potřeb, ale také v psychické pohodě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milí přátelé,  
 

     významný americký státník Benjamin Franklin kdysi prohlásil, že “Na světě jsou 

pouze dvě jistoty - daně a smrt”. 

Jistě měl v mnohém pravdu, a v dnešní společenské a ekonomické nejistotě nabírá jeho 

citát na důvěryhodnosti. 

     Jistoty jsou to, o co jako společnost usilujeme a o čem bychom rádi prohlásili, že je 

“naše”, že “to máme”, případně, že “máme své jisté”. 

Na druhou stranu prožíváme jako jednotlivci, rodiny či organizace neočekávané zvraty, 

kdy se mnohdy i “dávnověké pilíře” hroutí v souvislosti s rychlým střídáním hodnot, 

potřeb, či mezilidských vztahů. 

Co s tím? Jak z tohoto nekonečného a neuspokojujícího bloudění v kruhu vystoupit? 

     Za prvé se domnívám, že je důležité se na jistoty příliš neorientovat. Konec konců, 

kdo by chtěl platit daně a zemřít? :-) 

Naše lidské pomíjivé “jistoty” jsou totiž jen lístkem na stromě, který se pohne, zachvěje 

či spadne leckdy při sebemenším nečekaném závanu větru. 

Čím více na nich lpíme, tím větší bolest a zklamání budeme prožívat při jejich ztrátě. 

     O tom, že jsme se jako společnost přeorientovali z věčných jistot na spotřebitelské, 

svědčí také rozpady vztahů, které jsou vnímány (rozpady) jako něco naprosto 

normálního, ba dokonce přirozeného. A je to tak častá zkušenost, že jsme proti ní již 

imunní, nebo se dokonce necháváme nedobrovolně či dokonce dobrovolně očkovat 

(rozvody v rodině, denní dávka rozpadu vztahů v seriálech, apod.) 

Přemýšlejme, každý sám, co má a musí mít v našem životě první místo, a co je 

podružné. 

     Za druhé, mějme své jistoty dál, než jen před omezeným horizontem našeho života. 

Básníci píší básně, zpěváci zpívají písně, architekti staví domy, či katedrály. A co my 

“obyčejně neobyčejní” lidé? Co zůstane po nás? Pro co má smysl žít? Co zanecháme 

jako trvalé dědictví našim dětem, a pro co stojí na této zemi žít i umírat? 

     Vybírejme dobře, co zvolíme jako prioritu. Bude to nádherná příroda, nebo vytěžená 

měsíční krajina, čistá pramenitá voda, nebo páchnoucí stoka, rodinné zázemí, nebo 

hledání volných míst v domovech pro děti či pro důchodce? Radostná, obětavá a 

vzájemná služba společnosti, nebo honba za mamonem? Volba je na každém z nás. MY 

jsme rodina, společnost i stát. 

     A pro ty, kteří se nemohou spokojit s omezeným horizontem jednoho lidského života, 

mám dobrou zprávu, návod a výzvu současně. “Hledejte nejdřív Boží království, a vše 

ostatní vám bude přidáno.” Tento věčně platný princip nám může pomoci sejmout z 

našich očí “postraňky” a vidět věci, lidi a vztahy mezi nimi ve zcela nových, širších 

souvislostech. 

Hodně štěstí. Bůh Vám žehnej. 

 

Tomáš Sedlák. 

Kazatel sboru CASD Bruntál 

 

„Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš“ . 

Bible, kniha Kazatel 11,1 

 

„Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mě nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být 

prospěšný.“  Leonardo Da Vinci 


