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mená to snad, že máme být
stále se vším spokojeni?
Znamená to snad, že se
máme tváøit jakoby nic,
když se dìje nìco pro nás
nebo pro druhé nepøíjemné-
ho, zlého? Jistì, že ne! Tak
by proti chápání svých slov
protestoval i sám apoštol.
Vìøím, že slova apoštolova
jsou namíøena právì proti
té neplodné nespokojenosti.
Jestliže se netrápím nìja-
kou starostí, pak to auto-
maticky neznamená, že
nìco dùležitého pomíjím,
neøeším.

Apoštol nás ale nabádá,
abychom se ve svých staros-
tech neutápìli. Abychom si
je nenechávali pøerùst pøes
hlavu.

Mnohým lidem pøinesl
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Bratøi a sestry, èlenové Horního sboru!
Nastává adventní doba, Vánoce a konec

roku. Než se nadìjeme, bude tu rok nový a
s ním i prodlužující se dny. Pøelom roku
bývá pøíležitostí nejen k oslavì a dovolené
na horách, ale také k zamyšlení. Zamyšle-
ní nad tím, co nám konèící rok pøinesl (ne-
bo odnesl) a také zamyšlení nad tím, co
v novém roce oèekáváme (nebo èeho by-
chom se v nìm radìji nedoèkali).

Zdá se mi, že èasto býváme nespokojení,
což nám pøipadá špatné. Ale být nespoko-
jený není samo o sobì nìèím špatným. Spíš
záleží, kterým smìrem svou nespokojenost
vrháme. Existuje totiž nespokojenost ne-
plodná, marná a zbyteèná. Nespokojenost,
která nám pøináší jen špatnou náladu
a pocit bezvýchodnosti. Ale je naopak ne-
spokojenost tvoøivá, nespokojenost, která
nás zdravì pudí nìco dìlat, nic nenechá-
vat jen tak, ale snažit se napravit to, co je
špatnì.

Apoštol Pavel nás v listu Filipským vy-
zývá: „Netrapte se žádnou starostí, ale
v každé modlitbì a prosbì dìkujte a pøed-
kládejte své žádosti Bohu.“ (Fp 4,6) Zna-
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Co se v denním tisku nedoèteme

(a mìli bychom):

"Kdo kradl, ať už nekrade, ale radìji

pøiloží ruce k poøádné práci, aby se mìl

o co rozdìlit s potøebnými. A z vašich

úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo,

ale vždy jen dobré, které by pomohlo,

kde je tøeba."

(Ep. Efezským, kap. 4, verše 28 a 29)
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tento rok mnoho starostí – o rodinu,
o zdraví, o práci, o živobytí
atd. Amnohý na základì tìchto sta-
rostí stejnì ustaranì a s obavami
vyhlíží, co pøinese rok nový. Máme
však Boží Slovo a to nám ukazuje k
tomu, který má celý svìt ve své ru-
ce, i když nám to tak èasto nepøipa-
dá. Naše víra, dùvìra v Boží moc
skrytou za slovy Bible, nám dodává
odvahu stavìt se starostem èelem.
Ne starosti nám mají pøerùstat
pøes hlavu, ale Kristus sám, který
je hlavou své církve.

Tam, kde naše síly a možnosti
k øešení našich starostí konèí, tam
právì nastupuje Duch svatý, Boží
moc, která nám dává pokoj do srdce
i ve chvílích, kdy se nás zmocòuje
nervozita a nepokoj, protože na-
rážíme na nìco, co je nad naše síly.
Proto platí, že i když za nìco prosí-
me, pak - jak nám pøipomíná
apoštol - zároveò dìkujeme. Dìku-
jeme právì za to, že naše pozemské
prosby ve vìcech, na které nestaèí-
me, smíme pøedávat tomu, který je
vìtší. On má pro život každého
z nás zvláštní smysl, zvláštní cestu
a smìr.

Jestliže se otoèíme dozadu na
cestu rokem konèícím a smíme vy-
znat, že Ježíš nás vedl, pak mùže-
me upøít svùj pohled dopøedu k to-
mu, co nás èeká v novém roce s ví-
rou a jistotou, že nás On také no-
vým rokem provede.

-pè-
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opìt seni-
orátním kurátorem
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7.10. nedìle díkùvzdání
14.10. odpoledne pro starší a ne-
mocné èleny sboru
14.10. spoleèné jednání star-
šovstev Horního a Dolního sboru
19.- 21.10. víkendové setkání
dorostu v Senince
25.- 28.10. podzimní víkend mlá-
deže na Krošenku
3.11. semináø ke kurzùm Alfa
pro mládež (kurzy zaènou po No-
vém roce)
4.11. požehnání Amálce
Davidové
4.11. „Pizza párty” - setkání pøíz-
nivcù Fusionu
9.11. ekumenická mládež ve
Vsetínì
10.11. konvent Východomorav-
ského seniorátu na Vsetínì (mj.
zvolil našeho kurátora V. Buzka
na další ètyøleté období

)
16.11. setkání valašské mládeže
18.11. sborová nedìle (s Radkem
Hanákem z Oder)

30.11. – 2.12. seniorátní dny mlá-
deže v HS a DS ÈCE Vsetín
Adventní a vánoèní program dle
rozpisu na zadní stranì Vánoè-
ního dopisu
Silvestrovský pobyt mládeže
18.1.2013 – zahájení kurzù Alfa
pro mládež
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Tuto otázku si možná mnohý ète-
náø položí, když se dozví, že se tako-
vá akce chystá u nás ve sboru. Nìk-
teøí možná už slyšeli o kurzech Alfa
bez dalších pøívlastkù. Nìkde jsem
èetl výzvu ke konání kurzù Alfa pod
heslem: Pozvat národ na veèeøi.
Dùležitou souèástí je totiž jídlo.

Kurzy Alfa se zrodily pøed více
než 30 lety v Londýnì na pùdì míst-
ní tradièní anglikánské církve. Pù-
vodnì se jednalo o vzdìlávací kurzy
pro nové køesťany. Poèátkem 90. let
vikáø Nicky Gumbel z nich vytvoøil
evangelizaèní kurz, který má
úèastníkùm nabídnout pøíležitost
prozkoumat smysl života. Celý
kurz se odehrává bìhem 10-12
veèerních setkání a jedné víken-
dovky. Po spoleèné veèeøi úèastníci
vyslechnou promluvu na nìkteré z
køesťanských témat. Následuje roz-
hovor ve skupinkách u jednotlivých
stolù. Kurzy Alfa pro mládež jsou
upravené tak, aby byly lépe pøí-
stupné souèasným mladým lidem.
Promluvy jsou kratší, èastìji se
pouští i nìjaké video a dùležitou
souèástí programu je i živá èi repro-
dukovaná hudba. Dùležité je, že je
poøádají mladí vìøící pro své vrs-
tevníky.

V našem sboru bychom chtìli
zaèít kurzy Alfa pro mládež v pátek
18.1.2013. Je to pøíležitost ke
službì našich vlastních mládežní-
kù, ale i dalších èlenù sboru, kteøí
by byli ochotni se na pøípravì

veèerù podílet – organizaènì, finan-
ènì i modlitebnì. Kurzy chceme za-
mìøit pøedevším na mládež ve vìku
15-25 let. Mùžete je tedy doporuèit
svým nevìøícím pøátelùm, spolužá-
kùm, sousedùm a známým nebo
i svým dìtem èi vnukùm. Kurzy
jsou zdarma a není nutné se na nì
nìjak zvláštnì pøihlašovat. Staèí
pøijít v pátek 18.1. 2013 v 18 h. do
sborového domu Horního sboru
ÈCE ve Vsetínì.

-pè-

pøíprava materiálù pro konvent
(mj. staršovstvo vyjádøilo sou-
hlas s návrhem zmìn v církev-
ním zøízení)
Schváleno prodloužení smlouvy
s Lenkou Mikulíkovou (zajišťuje
hlavnì skupinu Fusion)
schválena opakovaná volba Sta-
nislava Mikulíka jako jáhna sbo-
ru a jeho povìøení, m.j. pro práci
s mládeží
schválen návrh na ustavení mod-
litebního týmu a zpùsobu, jak je
možné sdílet námìty na modlit-
by, zejména osobní.

Založil ji Kristus a
Petra s dalšími prostými

lidmi. Nepadlo tam ani slovo o ma-
jetku. Petr žádný nemìl. Církev je
postavená na skále a mocnosti pe-
kel ji nepøemohou - to je její ústava.
„Bìžte do celého svìta, uète, køtìte,
já jsem s vámi až do skonání svìta“,
slíbil Kristus a my jsme dùkazem,
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do jejího èela

postavil
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že se nemýlil. A že pøijdou krize a
pronásledování, to také øekl hned
na zaèátku. Jsme tady, i když si ji
mocní, kterým byla nepøíjemná,
chtìli podøídit, nebo ji zahubit.
Marx pøed stopadesáti lety „vìdec-
ky“ pøedpovídal, že za 100 let už žád-
né náboženství nebude. Naši pro-
gnostici neumí odhadnout, co bude
za dvacet let. Kristus se nebál podí-
vat dva tisíce let dopøedu. Ujišťuje
nás, že veškerá moc na zemi i na
nebi je dána jemu a ruèí za to, že
Bùh má budoucnost v rukou.

Z knížky Ladislava Kubíèka:
Oslovuji? (Ladislav Kubíèek byl
lékaø a knìz, komunistický vìzeò,
zabitý v r. 2004 na své faøe).

Podle jejích zápiskù zpracovala
Eva Žárská. (Osmé a poslední po-
kraèování).

S koncem války se pøiblížil i ko-
nec sirotèince MJH na Vsetínì.
Naše církev získala ústavy pùvod-
nì náležející nìmecké Diakonii
v Sobotínì, vsetínské, už starší ob-
jekty, vyžadovaly po 26letém provo-
zu zásadní opravy. Proto bylo roz-
hodnuto využít nové možnosti a si-
rotèinec na Vsetínì zrušit. V kvìt-
nu 1946 osazenstvo MJH s tìžkým
srdcem odchází. Brzy se v Sobotínì
zabydleli, zvykli si na širší kolektiv
i dìti z jiných konèin naší vlasti
a opìt zavládla spokojenost. Avšak
i tento nový domov mìl pouze krát-
ké trvání. Se zmìnou režimu byla
po roce 1948 komunistickými úøa-
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dy církvím péèe o dìti odòata, fak-
ticky zakázána.

Sestra Volková se vrátila na
Vsetín o nìco døíve, již v lednu
1950, aby neztratila možnost doži-
votnì bydlet v podkrovní svìtnièce
pùvodního sirotèince, což jí církev
za vìrné služby až do smrti vyhra-
dila. Ani tento krok se neobešel bez
duchovního zápasu, který vyjádøila
básní Vsetín - Sobotín: ... Bože, Ty,
odpusť mi tu lásku k Vsetínu / když
ji mít nebudu, snad jistì zahynu. /
V Sobotín pošli si vhodnìjší dìlnici,
/ mnì, prosím, ponechej vsetínskou
vinici, / vždyť všude na svìtì, ať je
to kdekoli, / vše hlásá slávu Tvou
v dáli i okolí ... / Však mám-li odejít
dle Tvojí rady, pokyn dej, poslech-
nu, bojím se zrady ...

Než i odsud se musela stìhovat.
Objekty, které pozdìji pøevzalo
JZD, bez oprav chátraly a byly
v r. 1960 zbourány v rámci pøíprav
pro rozsáhlou bytovou výstavbu.
Na nìkolik let zachránila její pros-
ba pouze nìkolik stromù rostoucích
u sirotèince. Bez nich lze nyní jen
tìžko najít místo, kde kdysi stával.

Tím skonèilo vrcholné období
života naší milé Marie. Není nám
dáno žít trvale na vrcholu. Do smrti
jí zbývalo ještì šestnáct let. Jak je
prožívala? O tom je už ménì písem-
ných podkladù. Nìco vyèteme z bás-
ní a svìdectví dosud žijících dìtí
z domova. V žádném pøípadì ne-
pøežívala! Takový postoj nemìl
v jejím životì místo.

Od r. 1950 do r. 1957 pracovala
v n. p. MEZ Vsetín. Ani tam její
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drobná postava svaèináøky neza-
padla, jak mùžeme vyèíst z nìkoli-
ka básní. Jedna jí dokonce pomohla
jako kdysi dávno o Velkém pátku:
Tøi-cet lahví v dvou nosièích / ruce

jako z olova. / Krk nabíhá / v boku
píchá / je to píseò molová. // Když
potkáš tu svaèináøku, / køiví se jak
paragraf/ oèi plné stesku, náøku/
tìžké je to ouvej, ach. / ... Koupím já
si vozík sama, / ať se PÁNI zastydí
/ místo šatù - bude vozík, / pìkný
modrý. Uvidí! // Zdraví je mi nade
všecko / a já musím pracovat,/
dùchod malý, roku mnoho, / musím
se já šanovat !!! (pozn. nakonec jí
podnik vozík proplatil).

Ani bývalí chovanci nezapomí-
nali, scházeli se o výroèích, naroze-
ninách, vzpomínali a dìkovali.
Nejen to, pøi pøípravì pohøebního
kázání si bratr faráø J. Stanìk po-
znamenal, „i pomohli v tìžkých
chvílích.“ Ani pozornosti pracovní-
kù pohøební služby neušla velká
úèast pozùstalých“. V rodinì a
vnuèce jedné z dìvèat ze vsetínské-
ho sirotèince, nalezla i ona svou
vnuèku: Znám jedno dìvèátko
/ Vlastièka jméno má/ oèka jako jis-
køièky / tváøe jako rùžièky /... Ty ke
mnì lneš a k tobì já, / toť vìru divná
vìc, / ty mládì - já stará, / máme se
rády pøec. // Padesátka co dìlí nás/
jako kdyby nebyla./ Rùžièko, kvìte
voòavý,/ pro mne jsi se rozvila.

V její pozùstalosti se zachovala
øada básní, které jsou svìdectvím o
jejím hlubokém a láskyplném vzta-
hu k dìtem. Pøi vší své práci žila
dost osamìle, nebylo vždy se komu

„

„

„

svìøit, proto: Písnì, moje písnì,
/ neopouštìjte mne / èasto v dobách
tísnì / družky moje vìrné …

V listopadu r. 1959 jí byl pøi-
dìlen pokojík ve starším domì na
ul. Palackého, který byl v r. 1978 na
základì zcela nesmyslných zámìrù
tehdejších úøadù zbyteènì zboøen.
Nejvíce oceòovala, že se nacházel
v tìsné blízkosti obou evangelic-
kých kostelù, do nichž tak ráda a
vìrnì chodívala. V té dobì pracova-
la jako dobrovolná peèovatelka a
pomáhala i další zajímavé èlence
našeho sboru, sestøe Opoèenské,
dceøi již zmínìného rady, která ne-
mocná a prakticky slepá trávila po-
slední léta života ve svém køesle.
Když se i odsud musela již ne zcela
zdravá pøestìhovat na nové síd-
lištì, nejvíce jí trápilo, že bude mít
daleko do kostela, a že ne vždy jí
cestu zdraví dovolí. Nejsem tu spo-
kojená, snad až bude vše v poøád-
ku. Nejvíc mne mrzí, že mám dale-
ko do mìsta. Pùl hodiny nedìli co
nedìli do kostela a já do kostela mu-
sím (podtrženo), ... Nedìli co nedìli
mì potìšovalo spoleèenství bratøí a
sester. ... Musím až do konce svého
života zùstat vìrná Pánu. On mi
jistì pomùže, dokud to bude jeho
svatá vùle.“

Služebnicí vìrnou a dobrou
zùstala až do konce a nebeský Otec
ji neopustil. My jsme si spolu s ní
mohli vdìènì pøipomenout i celý
„oblak svìdkù …“

„
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sestry a

Od zaèátku naší spolupráce na
jaøe 2011 byl sbor veden doèasným
(zastupujícím) faráøem, bratrem
Robertem Gamble. Naše
bratøi dlouho èekali, než jim
bude pøidìlen nový faráø .
V srpnu nám pøišla zpráva, že
už byl vybrán a zvolen nový fa-
ráø pro sbor v Cumberlandu.
Vlastnì se jedná o faráøku, jme-
nuje se Caroline Kelly. Dne
30.7. sestra faráøka Caroline
Kelly poprvé kázala v našem
spøáteleném sboru a ten ji
zvolil v pomìru 85:1. Nová
faráøka zaèala ve sboru pra-
covat 25.9. 2012. Naši
bratøi a sestry z Cumber-
landu dìkují všem, kteøí
se za výbìr jejich nového
faráøe pøimlouvali. Prosí
i nadále o pøímluvy za
novou faráøku a jejího
manžela. Také za jejich
bývalého faráøe bratra

Roberta Gamble a jeho ženu Julii,
kteøí se chystají cestovat po USA a
získávat finanèní podporu pro práci
s osiøelými dìtmi na Ukrajinì. Pro-
síme, pøimlouvejte se za celý sbor
v Cumberlandu.

Hana Sivková

V øíjnu náš sbor poslal nové se-
støe faráøce pozdrav a pøání do její
nové služby. Nedávno nám sestra
Caroline Kelly napsala, že dìkuje
za pozdravy z našeho sboru. Nyní
se i se svým manželem postupnì
seznamují se svým novým sborem.
Také by se ráda osobnì setkala se
èleny našeho sboru a doufá, že to
nebude dlouho trvat.

18. listopadu probìhla v Cum-
berlandském sboru instalace
nové faráøky.



br. Tomáš Hasmanda. Na Vsetínì
bývá úèast kolem 50 dospìlých a 30
dìtí. Souèástí bohoslužeb jsou chvá-
ly (vedené hudební skupinkou), svì-
dectví, modlitby (i v jazycích) a vý-
klad Božího slova. AC je evangeli-
kální, letnièní církev.

Za mìøítko víry a køesťanského
života pøijímá AC Písmo svaté, jako
jedinou vìrouènou základnu. Køtí
ponoøením ty, kdo vìøí a vyznávají
svou víru v Ježíše Krista jako Boží-
ho syna, svého Pána a Spasitele.
V uèení a praxi se kromì klasických
køesťanských zásad zdùrazòuje oso-
ba Ducha Svatého v životì jednot-
livce i církve. Všechny, kdo uvìøili
v Ježíše Krista, prožili odpuštìní
høíchù a jsou Jeho následovníky,
považuje AC za souèást církve Kris-
tovy a tedy své bratry a sestry.
V èele církve je biskup, sbory jsou
však prakticky samostatné. Církev
eviduje v souèasné dobì 43 sborù,
49 misijních stanic a 64 diaspor.

První letnièní sbory na našem
území vznikly kolem r. 1910 na Tì-
šínsku, kde se skupina køesťanù z
rùzných církví zaèala scházet ke
studiu Božího slova, k modlitbám a
prosbám za zmocnìní k duchovní
práci. Mluvení v jazycích pøijali
jako Boží povìøení k další práci.
Skupiny byly registrovány jako Spo-
lek rozhodných køesťanù. Po záka-
zu spolkù za války a znovu po roce
1948 pùsobili jejich èlenové vìtši-
nou v rámci sborù Jednoty bratrské
èi baptistù, uznání a registrace
jako samostatná církev se doèkali
až po roce 1989.
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Co je víra (z internetových strá-
nek naší církve): Základem køes-
ťanské víry je pøesvìdèení, že Ježí-
šùv pøíbìh neskonèil jeho popravou
na køíži, nýbrž vyvrcholil vzkøíše-
ním, jímž se Bùh k Ježíšovi a jeho
cestì pøiznal a projevil svoji moc. Ta
pøekonává smrt a spolu s ní i lid-
skou vinu, nespravedlivou Ježíšo-
vou smrtí odhalenou. Tato víra vy-
rostla z prožitku nového setkání se
vzkøíšeným Ježíšem brzy po jeho
ukøižování a v dìjinách se osvìdèila
v existenci spoleèenství – církve.
Køesťanská víra je živým vztahem
k Bohu. Není pouhým pøesvìdèe-
ním o Boží existenci. Z tohoto vzta-
hu pak vyplývá pohled na svìt, kte-
rý je chápán jako Bohem stvoøený a
jeho dobrou vùlí opatrovaný. Vyplý-
vá z nìj i mravní orientace v životì.
O víøe v køesťanském pojetí lze tedy
mluvit ve dvou odstínech: jednak -
komu køesťané vìøí, a pak - èemu
køesťané vìøí. Víra se tak stává vzta-
hem existenciální dùvìry a posluš-
nosti vùèi Bohu, a obsahuje také
výpovìï o Bohu, o svìtì a o lidech.

Tento obsah víry je zachycen ve
struènìjších i rozsáhlejších vyzná-
ních èi konfesích.

V Domì kultury se v nedìli schá-
zí misijní stanice sboru Apoštolské
církve z Valašského Meziøíèí s vý-
jimkou první nedìle v mìsíci, kdy
bývá celosborové shromáždìní. Pas-
torem (pøedstavitelem sboru) je
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Apoštolská církev zaštiťuje známé akti-
vity: Royal Rangers (kluby dìtí a mládeže),
Teen Challenge (pomoc narkomanùm) a
Nehemia (misie, zejména na Ukrajinì).

Na Vsetínì byl také samostatný sbor
AC, který byl pùvodnì založen jako sbor
„Slova života“ a pod AC pøešel asi pøed šes-
ti lety. Sídlil v Dìlnickém domì, Kazatelem
byl Marián Stanìk. Sbor však v souèasné
dobì již oficielní stránky Apoštolské církve
neevidují.

Byly dokonèeny stavební úpravy zahra-
dy u domova Jabloòová na Strmé ulici, kte-
ré umožní pøístup do pøírody i lidem s ome-
zenou pohyblivostí.

Staršovstva Horního a Dolního sboru
na své spoleèné schùzi zvolila na další èty-
øleté období novou dozorèí radu Diakonie
Vsetín. A to: Za mìsto Vsetín Kvìtoslavu
Othovou, za odborníky MUDr Pavla Volèí-
ka a ing. Evu Ludvíèkovou, za Horní sbor
Pavla Èmelíka a Jana Davida, za Dolní
sbor Bronislava Czudka a Petru Havelko-
vou.

Z tradièních akcí pro veøejnost, které na
podzim poøádala Diakonie, zaujaly nejvíce
Pochod brouèkù“, výstava fotografií
Šumný Vsetín“ a veøejná dobroèiná auk-

ce.

V nedìli 4. listopadu odpoledne to ve
sborovém sále krásnì vonìlo. Pro skupinu
Fusion a pro ty, kdo se pøišli podívat na ná-
cvik této skupiny, se pekla pizza. Tìsto dìla-
li dobrovolníci pod vedením Dana Paly již v
sobotu a v nedìli se upeklo a snìdlo kolem
30 velkých „placek“ této pochoutky.
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Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571411722

V kanceláøi nás najdete ve
všední dny od 9 do 12 hod.,
v pondìlí a støedu také
od 13 do 17 hod.,
nebo podle domluvy.

Pøíspìvky pøedávajte
osobnì èlenùm redakèní
rady (Pavel Èmelík, Stani-
slav Mikulík, Jan David)
nebo mailem na adresu:
jendadavid@seznam.cz.
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus Neprodejné

vsetin-horni@evangnet.cz

*

www.hornisbor.cz
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Vypráví student: „Ten
náš profesor o sobì øíká, že
je ateista, ale mnì se to ne-
zdá. Když mne zkoušel, tak
pøi každé mé odpovìdi obra-
cel oèi k nebi a øíkal Pane
Bože!“

Malá Klárka si prohlíží
scvrklý oblièej babièky a
pak se zeptá: „Babièko,
stvoøil mì taky Pán Bùh?“

No ovšem, dìvèátko.“
Atebe taky?“
Ano, mne také.“
To teda pracuje Pán

Bùh teï mnohem lépe.“


