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OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ CÍRKVE
Církev Křesťanské sbory si v listopadu 2009 připoměla 100 let svého 
vzniku. Stala se součástí evropského Bratrského hnutí („Brethren 
Movement“), které se díky Alianční biblické škole v Berlíně a síti 
mladých zakladatelů nezávislých církví rozšířilo i v Českých zemích 
rakouské monarchie. Jeden ze zakladatelů hnutí, Józef Mrózek, pocházel 
z Těrlicka a po návratu z biblické školy začal zakládat samostatné, na 
státu nezávislé sbory. Postupně vznikaly sbory v Třanovicích, 
Koňákově, Bohumíně, Moravské Ostravě, Karviné, atd. Působením 
posledně jmenovaného sboru a podpoře z Koňákova vznikl sbor také v 
Českém Těšíně (1925), který dnes čítá asi sto členů. Při posledním 
sčítání lidu se ke Křesťanským sborům v ČR hlásilo kolem 6 000 lidí, 
reálné číslo však bude nižší.

DŮRAZY A POSLÁNÍ 
Sbory Bratrského hnutí, které v roce 1956 přijaly název „Křesťanské 
sbory“, kladly vždy důraz na opravdovost života s Bohem a neformální 
prožívání společenství. Prosté a pružné uspořádání církve odráží její 
novozákonní povahu. Opírá se při tom o pevné pilíře Reformace: 
základem víry je jedině Písmo svaté, spása se získává z milosti a je 
dosahována výlučně vírou.  Z hlediska doktrín nemají Křesťanské sbory 
žádné zvláštní učení, které by je odlišovalo od ostatních skupin 
evangelikálního křesťanství. Budují s nimi bratrské vztahy v rámci 
České evangelikální aliance. V praktickém životě se však zaměřují na 
zásadu všeobecného kněžství a život oddaný službě Bohu a bližním. 
Praktikují křest víry ponořením do vody ve věku, kdy si křtěný vyznavač 
význam křtu uvědomuje. Věří také, že je vůlí Pána Ježíše Krista, aby 
byla jeho Památka slavena chlebem i vínem, tak často, jak je to jen 
možné, zpravidla každou neděli. Odtud také jako křesťané čerpáme 
povzbuzení a vědomí poslání pro službu Bohu a okolnímu světu, 
sociální i misijní.

KŘESŤANSKÝ SBOR V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 
Každý sbor je spravován samostatně a je veden „staršími“ bratry, kteří se 
kolektivně ujímají pastýřské, učitelské a kazatelské služby. Sbor se snaží 
vést svým osobním příkladem a začleňovat každého, kdo o zapojení 
stojí. Nedělní bohoslužby jsou otevřené a může se na jejich utváření 
podle svého obdarování spontánně podílet každý, kdo je součástí 
společenství (písní, modlitbou, sdílením zkušeností, slovním vstupem, 
atd.). Inspiraci čerpáme z moudrosti biblických knih také každý čtvrtek 
na biblických hodinách. Část sboru se v týdnu schází formou biblické 
skupinky v Bystřici a v Jablunkově.

AKTIVITY SBORU 
Vedle nedělní školy pro děti a dorost, zde existují setkání mládeže, 
setkání manželských párů a seniorů. Pěvecký sbor Živá Píseň se schází 
dvakrát v měsíci ke společným nácvikům a vystupuje na křesťanských 
shromážděních, konferencích nebo v rámci lázeňských koncertů. Soubor 
je otevřen všem, kdo rádi zpívají a chtějí prožívat srdečnou atmosféru 
společných setkání a zájezdů. Totéž platí i pro práci mládežnické 
hudební skupiny. Seminář biblického vzdělávání nabízí alternativní 
tříletý program biblického vzdělávání, který probíhá o víkendu jednou 
za měsíc a jeden prázdninový týden. Sbor také pravidelně ve spolupráci 
MS ČEA zajišťuje bohoslužby v Nemocnici a v Domově pro seniory, a 
nověji také v Noclehárně SD na Tovární ulici, kde se pomáhá i se 
zajištěním ložního prádla a oblečení. Mládež už dlouhá léta pořádá 
vánoční program v těšínském Gerontocentru a příležitostně i jinde. Již 
po tři roky pořádá sbor vždy o Velikonocích Křesťanskou konferenci v 
kulturním domě TRISIA, se semináři a hudebními večery pro veřejnost. 
Na Slezské ZŠ vyučují dva členové sboru evangelické náboženství.

Křesťanský sbor Český Těšín

NOVÝ SBOROVÝ DŮM A KOMUNITNÍ CENTRUM MOJSKÁ
Od září roku 2004 začal sbor pořádat sportovní kluby v tělocvičně ZŠ 
Slezská. Volnočasové aktivity jsme zaměřili na neorganizované děti a 
rizikovou mládež ohroženou sociálním vyloučením. Jejich vyhraněný 
životní styl, zkušenosti s alkoholem a drogami nás přivedly k myšlence 
vytvořit širší zázemí pro komunitní práci na sídlišti. Z této motivace 
vzniklo v roce 2007 občanské sdružení Komunitní centrum Mojská, 
které se v souladu s Komunitním plánem města zaměřuje na děti, mládež 
a rodinu. Každoročně pořádá příměstský tábor pro děti ze sídliště Na 
Mojském, provozuje dorostový klub OÁZA, klub mládeže PŘÍSTAV a 
fotbalový team KC Get Out, který reprezentuje Komunitní centrum v 
Křesťanské fotbalové lize. Pro širší spektrum nabídky nyní připravujeme 
zázemí přestavbou bývalého Dětského centra Na Mojském. Po jeho 
dokončení nabídneme obyvatelům města bezplatnou službu výuky 
angličtiny ve třech úrovních znalostí, vedenou rodilým mluvčím; 
setkávání matek s malými dětmi, ale i přednáškový program pro seniory. 
Připravujeme vytvoření Přední hlídky dětské organizace Royal Rangers. 
Nově vybudované Komunitní centrum a jeho zahrada s novou sadovou 
úpravou bude sloužit obyvatelům města k trávení volného času a 
odpočinku (pískoviště, dětské hřiště, stolní tenis, lavičky). Jsme vděčni 
všem sponzorům, „malým i velkým“, mimo jiné i městu, kteří mají na 
tomto díle svůj nezastupitelný podíl. Vnímáme to vše jako pomoc shůry, 
bez níž by tento projekt, zvlášť v době finanční krize, nebylo možné 
dokončit. Ale největší dík patří Pánu Ježíši Kristu, neboť je to On, kdo 
„ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ (citát z Bible)

POZVÁNÍ 
Chceme vyslovit srdečné pozvání do nového prostředí Křesťanského 
sboru a Komunitního centra Mojská na ulici Slezská 874, které chceme 
otevřít počátkem roku 2010. Do té doby budou naše nedělní bohoslužby 
10.00 hod. a čtvrteční studium bible 18.00 hod. probíhat na staré adrese: 
Křesťanský sbor, Alšova 7, 737 01 Český Těšín, www.kstesin.cz

Za Křesťanský sbor Český Těšín
Ing. Jaromír Andrýsek, starší sboru

 ja.andrysek@volny.cz, tel.: 776 737 282 nebo 552 321 184
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