
 

 

 

 

 
 

 

 

 Výroční  zpráva 
   

        sboru  CASD  
 

       v Bruntále 
 

              2016 
 

 

 

 



Milí přátelé.  
  

 Dostává se k vám výroční zpráva našeho společenství Církve adventistů sedmého 

dne v Bruntále, které patří do celosvětové rodiny 140 000 sborů nacházejících se ve 208 

zemích světa a čítajících přes 18 mil. členů.  
 

 Když jsem sám ve svém mládí hledal světonázor, který by mi dával logiku a 

odpovídal na moje nejniternější otázky, setkával jsem se s lidmi z Církve adventistů 

sedmého dne ve Zlíně, kteří mě inspirovali svou touhou žít tak, jako Pán Ježíš. Tehdy 

jsem ještě nechápal, proč byl Ježíš pro ně tak důležitý a proč by měl být stejně důležitý i 

pro mě. Pak jsem sám začal studovat jeho život. To co lidem přinesl a čemu je učil. Dnes 

už vím, že jsem se ztotožnil s tím, co už dávno řekl Jan Hus: „Milujte se navzájem a 

pravdy každému přejte. I když nemohu ve všem osvobodit pravdu, nechci být pravdě 

nepřítelem, a chci i skrze smrt odporovat lži. Doufám s milostí Boží, že od poznané 

pravdy nikdy neustoupím.“ 
 

 Dnes jako pastor této církve věřím, že adventisté nabízejí skrze své členy ve 

sborových společenstvích hodnoty, které mají přesah až na věčnost a přitom jsou 

v souladu s tím, co Pán Ježíš učil a co bylo zaznamenáno do jediného čistého pramene a 

zdroje, které těmto velkým hodnotám učí. Chci doufat, že každý, kdo se s hodnotami 

Bible setká, nemůže zůstat v nečinnosti, ale bude mít, jak říká - Jan 7,38, co nabídnout: 

„Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo.“ 
 

 Hodnoty, které naše křesťanské společenství nabízí, jsou dnes ve světě, kde se 

přemýšlí i o jiných hodnotách v rámci uprchlické krize, čím dál více skloňovány. 

Vědomí, že i sekulární společnost si začíná uvědomovat, že stavět na křesťanských 

hodnotách může mít pozitivní společenský dopad, je pro mě známkou a opět 

potvrzením, že existuje pravda, která existuje napříč generacemi. Přestat přemýšlet o 

Bohem nabízených hodnotách, neobnovovat je a zapomenout na ně, by znamenalo 

fatální důsledky pro obyvatele naší země a tedy i města. 
 

 Jednotlivé projekty, které nabízíme, si kladou za cíl přinést občanům skutečný 

klid, naději, radost, pravou svobodu, vzdělání a všeobecný rozhled. Jsou pro každého, 

kdo chce být, podobně jako my, přínosem někomu druhému a vnášet do společnosti 

nesobecký zájem o druhé tak, aby zase tomu druhému pomohl naplňovat jeho potřeby. 

Oblast zdraví, budování kvalitních vztahů, práce s dětmi či odbourávání xenofobních 

nálad jsou hodnoty, které jsou i dnes velmi potřebné. 
 

 Jsem vděčný, že kromě toho, co řekl Jan Hus, že se máme milovat, se snažíme 

v našem komunitním sboru přinášet i to následné, protože jinak by vše, co děláme, bylo 

jen časově omezené. Ale proč zušlechťovat ducha, odbourávat nezdravé názory, 

zdůrazňovat základní principy života, přenášet do našeho okolí postřehy z jiných míst 

světa, když by to nemělo trvalou hodnotu?  Nevím jak vy, ale já mám rád příběhy, které 

jsou ukončené a se šťastným koncem, jinak pro mě byly ztrátou času je číst, či sledovat. 

Takový má být i náš život. 
 

 Proto přeji všem, abyste vnímali, že to co děláte, má i u vás punc „věčných 

hodnot“. Bůh vám v tom pomáhej. 
 

                                                                                  Richard Medřický  

        kazatel 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: Ing. Richard Medřický, BTh. e-mail: pastorvsech@seznam.cz, mobil 

774789056 

Starší sboru: Ing. Odstrčilová Věra, e-mail veraodstr@atlas.cz, mobil 778409113 

Členská základna: 

28 pokřtěných členů  

16 dětí a mládeže 

 

Zvolení činovníci na volební období 2015 – 2017 jednotlivých oddělení: 

Starší sboru: s. Odstrčilová 

Tajemník sboru: s. Bolfová 

Vedoucí misie: s. Škrlová 

První diakon: br. Polášek 

Diakoni: s. Hirčová, s.Staníková, s. Odstrčilová 

Pokladník: br. Savický 

Vedoucí SŠ: br. Medek 

Zástupce vedoucího SŠ: br. Mašlík  

Oddělení SŠ mládeže: br. Mašlík  

Vedoucí KD: manželé Burešovi Eva a Dan 

Vedoucí traktátu: s. Savická 

Vedoucí oddělení zdraví: s. Škrlová 

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. Škrlová 

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

Učitelé SŠ mládeže: br. Bureš, br. Medek 

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. 
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Finanční zpráva za rok 2016 

 

 

Příjmy: 
 

Dary pro sbor             61.885,- 

Příspěvek z Uni CASD            12.000,-  

Příspěvek Město Bruntál    5.000,-  

Vlastní příjmy               9.619,-  

Celkem příjmy                  88.504,- 

  

 

Výdaje: 
 

Koncert Černohorský J. a jeho kapela     5.141,- 

Oddělení zdraví - přednášky     8.494,- 

Oddělení dětí a mládeže (trampolína)   3.067,- 

Oddělení sociální péče      2.731,- 

Oddělení diakonie (dary)        3.357,- 

Provozní výdaje: 

(energie, bank. popl., knihy, úklid)   34.663,- 

Oddělení křesť. domova- výlet               6.280,- 

Celkem výdaje      63.733,- 

 

 

 

 

Harmonogram pravidelných aktivit během roku 2016 

 

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

Každý čtvrtek:  16.00 – kurz vaření pro děti 

 

 

 

Čtvrtek:     17.00 – Biblická hodina pro přátele 

 

Čtvrtek: 20.00 – 22.00 – Biblická hodina pro přátele 

 

 

       

Sobota: 9.00 – 13.00 – Bohoslužba 

      

 

 

 

 

 



 Přednášky klubu zdraví v roce 2016 jsme omezili na jednu přednášku v měsíci. 

Bylo to z důvodů dlouhodobé nemoci dvou organizátorů tohoto těchto aktivit. Pro velký 

zájem přátel jsme nabízeli střídavě cestopisné nebo zdravotní přednášky. Na cestopisné 

přednášky přicházelo cca 25 – 30 návštěvníků, na zdravotní přednášky jich bylo méně – 

cca 10 – 15. V tomto menším počtu byla ale zase větší možnost diskuze, která vždy 

probíhá po přednášce nad prostřeným stolem s ochutnávkou pokrmu týkajících se 

přednášejícího tématu. Návštěvníci se nejen zajímají o nové poznatky, ale také se sdílejí 

se svými zkušenostmi v oblasti zdravého životního stylu 

 

V roce 2016 měli příchozí hosté možnost zhlédnout následující prezentace: 

Léčivá síla ve vitamínech (Odstrčilová V.) 

Hubněte v praxi bez diet (Pažitková V.) 

Cesta na Nordkapp (Brabencová E.) 

Za krásami Norska (Brabencová E.) 

Pozitivní myšlení (Kantor R.) 

Potrava pro žaludek (Odstrčilová V.) 

Životní styl pro mozek (Janek F.) 

Portugalsko (Medřický R.) 

Dolomity (Manželé Odstrčilovi) 

Cukroví netradičně (Odstrčilová V.) 

 
 

  

 

 

 

Pokračoval kurz vaření pro děti. Pro velký zájem probíhá 

kurz vaření každý čtvrtek. Společně jsme vyráběli např. 

nepečený piškotový moučník, langoše jako jednohubky, 

ovocné muffiny, pirožky se zelím, špagety s tykví a oříšky 

a další zajímavé a netradičné pokrmy. 

 

 

 

 

 

 

V listopadu 2016 jsme pro veřejnost 

zorganizovali  

koncert duchovní hudby  
v podání Jindřicha Černohorského a jeho kapely.  

 

 

 

 

 



 

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

ve Spolkovém domě Mariany Berlové. Studovali jsme proroctví knihy Daniel a po jejím 

přečtení jsme otevřeli poslední knihu Bible - Zjevení. Večer se pak setkáváme se 

zájemci v domácím prostředí střídavě v Dětřichovicích a ve Světlé Hoře. V roce 2016 

jsme studovali Druhý list do Korintu a na podzim jsme začali číst evangelium podle 

Marka. 
 

 Nezapomínáme ani na děti a mládež. Na jaře jsme zorganizovali soutěže pro 

rodiny s dětmi. Větší účast na této zajímavé akci byla ze strany dětí, mnohé přišly i samy 

bez rodičů.  

      

 

 

Byli jsme s dětmi také navštívit zajímavá místa na Moravě. Na jaře to byla „Stezka 

v oblacích“ na Dolní Moravě. Na podzim jsme se vydali do ZOO v Lešné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní akce pro děti byl jako každý rok letní stanový tábor. Tentokrát se uskutečnil 

v Radimi u Krnova. Děti v rámci her a soutěží se snažily vypátrat, co se skrývá ve 

schránce tajemství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Členové bruntálské mládeže jsou součástí mládežnické organizace We-send 

(Posíláme). Za vznikem stojí dvě menší komunity, jedna z oblasti severozápadu 

Moravskoslezského kraje, a to mládež ze sborů v Opavě, Bruntále, Krnově, Vrbně pod 

Pradědem a Horním Benešově, druhá ze severu Olomouckého kraje, z mládeží ze 

Šumperka, Zábřehu na Moravě a Jeseníku. Obě skupiny začaly vznikat, protože mládež 

ve svých sborech neměla dostatek vrstevníků, a tak hledala podporu na společných 

akcích. Později se obě skupiny dohodly na společném setkávání. Účast na prvním 

setkání byla asi 15–20 lidí, ovšem počet účastníků akci od akce narůstal, až se postupně 

dostal na současných 40-50 lidí. 

Seznam setkání během roku 2016: 

16.1. Jeseník – Cítíš se zbytečný? (Karolína Olejáková) 

13.2. Šumperk – Strach ze služby (Karolína Olejáková) 

12.3. Bruntál – Kaplanská služba (Jan Fürst) 

9.4. Opava – Jaký si to uděláš, takový to máš. (Ondřej Holka) 

14.5. Zábřeh – Život mimo církev (Radek Do) 

11.6. Vrbno – Závislosti (Richard Medřický) 

10.9. Krnov – Inspirace (Jan Soviš) 

8.10. Jeseník – Sobotní škola (Radek Kantor) 

12.11. Opava – Změna (Jakub Foltýn) 

10.12. Šumperk – Pád do hříchu (Karolína Olejáková, Roman Mašlík st.) 

 

Projekt je podporován Moravskoslezským sdružením CASD. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 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. 

S velkým úspěchem se setkávají celodenní výlety, kterých se už tradičně zúčastňují také  

naší přátelé. 

V červnu jsme uspořádali výlet do Čech pod Kosířem. Prohledli jsme si zámek, muzeum 

starodávných kočárů, hasičské muzeum, zdatnější skupina se vyšplhala na Velký Kosíř 

(442 m. n. m.). Tato hora s rozhlednou je titulována jako "hanácký Mont Blanc“. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 své oběti na kříži Golgota. 
 

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. 

V listopadu byla také společná bohoslužba pro sbory Krnov, Vrbno a Bruntál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  

Péči o seniory a nemocné členy sboru má na starosti oddělení diakonie. Služba v této 

oblasti sboru je náročná, protože vyžaduje velkou trpělivost, toleranci a vstřícnost i        

k takovým členům, kteří už ze zdravotních důvodů nemohou pravidelně docházet na 

bohoslužebná setkání a potřebuji naší péči i v běžných oblastech jejich života.  

 
 

I v roce 2016 se členové sboru zapojili do potřebných prací na společných prostorách 

Spolkového domu Mariany Berlové. Konkrétně to byly brigády na rekonstrukci 

venkovní terasy.  
 

 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 prací 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, 

misijní oddělení, oddělení zdraví, křesťanský domov a další.  
  

 Děkujeme za duchovní péči a vedení našeho sboru i našemu kazateli br. 

Richardovi Medřickému. Svým pozitivním přístupem měl vliv na všechny oblasti života 

našeho sboru. Přejeme mu i jeho rodině Boží ochranu a požehnání. 
 

 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 

většího rozsahu nám umožňují využít i další prostory této budovy. 

  

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

zabezpečení všech aktivit. Na financování našich aktivit pro veřejnost se v roce 2016 

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

a na koncert. Další poděkování v této oblasti patří Moravskoslezskému sdružení CASD 

v Ostravě, který nám pomohl finančně zabezpečit naše misijní projekty.  
  

  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, 
 

 Když jste si přečetli výše uvedené strany této výroční zprávy, tak jste si možná 

položili otázku, proč má naše církev tolik aktivit. V pozadí totiž musí stát lidé, kteří tyto 

aktivity organizují a na druhé straně zase další, kteří se jich zúčastňují. Zvlášť v dnešní 

době, kdy spousta lidí tráví svůj volný čas ve virtuálním světě – televize, počítače, 

internetové stránky atd. Podle statistik stále roste procento volného času tráveného tzv. 

„papučovou kulturou“.  
 

 Snažíme se nabídnout lidem něco, co jim ani televize ani počítač nemohou 

nabídnout. A tím je jejich přímá účast v dané aktivitě. Účastníci těchto akcí se na nich 

přímo aktivně podílejí. Na vlastní kůži pocítí pozitivní dopad těchto přátelských setkání 

a rádi se sem vracejí. Pochopí, že člověk byl stvořen jako společenská bytost a ne nějaký 

izolovaný jedinec.  
 

 Potom nedělá nikomu problém každou sobotu ráno vstát z postele, aby se mohl 

zúčastnit bohoslužby. Stejně tak nedělá problém naším přátelům přicházet 

v podvečerních hodinách na biblické hodiny nebo přednášky. Nebo mladí lidé jsou 

ochotni obětovat čas i finance a cestovat na společná setkání po celé severní Moravě.  
  

 Všechna tato setkání napomáhají k budování mezilidských vztahů. Lidé si 

uvědomují, že potřebují jeden druhé ve skutečné reálně podobě. Žádný virtuální kontakt 

prostřednictví mobilu nebo počítače tato setkání nemůže nahradit.  

Je to potvrzením pravdivosti biblického verše: 

Genesis 2:18  I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc 

jemu rovnou." 
 

 Duchovní život nezahrnuje pouze vztah s Bohem, ale také odrážení Božího obrazu 

ve vztahu k lidem ve svém okolí. Proto byl člověk stvořen: Genesis 1:27  Bůh stvořil 

člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím 

Nabídka aktivit, kde se mohou lidé vzájemně poznávat a sbližovat, je jedná z možností, 

jak jim představit Boží obraz plný lásky a milosrdenství.  
  

 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 

 


