
vELIKONOce 2013

SbOrový dopis
horního sboru Èce na vsetínì

ZPRÁVA HOSPODÁØSKÉ KOMISE

Milé sestry a bratøi, milí pøátelé, vážení ètenáøi,
i v letošním roce máte možnost ve velikonoèním dopise se seznámit s hospodaøe-
ním našeho sboru. Právì v dnešní dobì, kdy dochází po dlouhé dobì k finanènímu
osamostatnìní církví od státu je tøeba se vážnì zamyslet nad financováním jak na-
šeho sboru tak i celé církve. Bez zvýšené obìtavosti nás všech èlenù by i tak velký
sbor, jako je horní sbor ve Vsetínì, mohl mít v budoucnu finanèní problémy. Proto
bych Vás chtìl tímto vyzvat k zamyšlení nad tím, zda opravdu obìtuji svùj „desá-
tek“ pro sbor.
Vaše dary byly využity jednak pro provoz sboru a všech rùzných aktivit a vzdìlává-
ní od tìch nejmenších až po služby pro seniory. Také jsme štìdøe pøispívali na po-
moc u nás doma i ve svìtì, která byla organizována synodní radou a naším seniorá-
tem. Na sbírkách pro synodní radu, seniorát a další charitativní organizace a do
fondu Jeronýmovy jednoty jsme v loòském roce odvedli 193.760 Kè.
Chtìl bych podìkovat všem obìtavým dárcùm za jejích pøíspìvky do chrámových
sbírek, na salár i dary.
K velikonoènímu dopisu je také pøiložen leták Jeronýmovy jednoty a najdete v nìm
také složenky, kterými lze zaplatit jak salár, jež slouží pro potøeby našeho sboru,
tak i dar na Jeronýmovu jednotu. Své dary a pøíspìvky mùžete také uhradit pøevo-
dem z bankovního úètu na sborový úèet è. 1765788359/0800 u Èeské spoøitelny.
Variabilní a specifický symbol prosím opište ze složenek. Salár je také možno platit
pravidelnými mìsíènímu platbami z Vašeho bankovního úètu nebo mùžete peníze
pøinést i v hotovosti do farní kanceláøe každý pracovní den dopoledne èi v nedìli po
bohoslužbách. Pavel Dušek

Pøehled hospodaøení - Farní sbor ÈCE Vsetín, Horní sbor
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Jako Mojžíš vyvýšil hada
na poušti, tak musí být
vyvýšen Syn èlovìka, aby
každý, kdo v nìho vìøí, mìl
život vìèný. Neboť Bùh tak
miloval svìt, že dal svého
jediného Syna, aby žádný,
kdo v nìho vìøí, nezahynul,
ale mìl život vìèný. Vždyť
Bùh neposlal svého Syna
na svìt, aby soudil, ale aby
skrze nìj byl svìt spasen.
(Jan 3,15-17)
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kdo v nìho vìøí, nezahynul,
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Vladimír Buzek
kurátor

Jménem staršovstva

Stanislav Mikulík
jáhen

Pavel Èmelík
faráø

Všemohoucí Bože,
Tvé slovo nás neustále usvìdèuje, jak málo je bereme vážnì a jak jsme to-
lik zavøeni do nevìry, že z nìho nedovedeme vzít ani ty nejvìtší a nejúžas-
nìjší dary, které nás chudé èiní bohatými. Odpusť nám, prosíme, že jsme
se tak pošetile smíøili s vìcmi, proti nimž jsme povoláni bojovat. Smíøili
jsme se s høíchem a se skuteèností smrti tak, že nás zprávy o pøemožení
tìchto dvou mocí nechávají chladnými a nechápavými. Odpusť nám, že
pøes tvá svìdectví bývá pro nás pohøeb pohøbem a hrob hrobem. Daruj
nám víru, která by vìrnì èekala pøi tvých zaslíbeních, až se naplní. I to
nám dej, ať pochopíme, že vzkøíšený Ježíš mùže rozbít všechno naše velké i
drobné spojenectví se smrtí a mùže od základu promìnit náš život. Amen

(modlitba z knihy Sešli svìtlo své)

POØAD VELIKONOÈNÍCH BOHOSLUŽEB V ROCE 2013

DÁLE PØIPRAVUJEME:

Zelený ètvrtek 28. bøezna 18:00 h Pašije (spoleènì s Dolním sborem)
Velký pátek 29. bøezna 9:30 h Bohoslužby se sv. veèeøí Pánì
Velikonoèní nedìle 31. bøezna 9:30 h Bohoslužby se sv. veèeøí Pánì

28.4. jarní odpoledne pro starší èleny sboru
19.5. Den Diakonie
24.5. Noc kostelù
9.6. varhanní koncert Joan Dixon
16.6. konfirmace
7.-12.7. tábor pro malé dìti na Lázech
4.-13.8. velký tábor dorostu ve Støíteži n. B.
13.-17.8. kemp mládeže ve Støíteži n. B.

Tìšíme se na setkání s Vámi!

Vydává: Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické ve Vsetínì, Horní sbor,
Palackého 156, 755 01 Vsetín; telefony: 571 411 722, 776 211 619

www.hornisbor.cz, e-mail: horni.sbor@worldonline.cz

Jsem ukøižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mnì Kristus. A ži-
vot, který zde nyní žiji, žiji ve víøe v Syna Božího, který si mne zamiloval a
vydal sebe samého za mne. (Gal 3,19-20)

Pavel Èmelík

Milí ètenáøi velikonoèního dopisu!
Velikonoce jsou svátky, pøi kterých si pøipomínáme vyvrcholení Božího
plánu záchrany lidstva. Stejnì jako Ježíšovi souèasníci, i my dnes tíhne-
me k tomu, že chceme sami urèovat, jak má Bùh zachraòovat. Pøirozenì
toužíme po všem možném, jen ne po utrpení a obìti. A už vùbec ne po
Bohu, který by sám snášel utrpení a obìtoval se za druhé. Ale pøesnì tak-
to to probíhalo s Ježíšem Kristem. Dodnes je pro mnohé lidi jeho obìť nepo-
chopitelným èinem nebo bláznovstvím. Ale apoštol Pavel je pro nás svìd-
kem, že utrpení a obìť Kristova mìly hluboký smysl. Sám zažil setkání s
touto mocí. Stal se pak èlovìkem, který trvale prožíval moc tohoto zá-
chranného plánu Božího sám na sobì, na svém tìle i ve svém životì. Ježíš
Kristus apoštola naplòoval mocí svého Ducha svatého tak, že mohl øíct:
„nežiji už já, ale žije ve mnì Kristus.“ Tedy žije ve mnì veliká Boží láska,
která se obìtovala právì za mì. Tak je apoštolovo vyznání silnì osobní.
Jak jsme na tom my? Mùžeme se pøipojit k apoštolovi? Prožíváme moc
Kristovy obìti sami u sebe? Že totiž právì mì osobnì si Syn Boží tak zami-
loval a vydal sám sebe za mne?
Možná proto, že jsme lidé vìøící, toto vnímáme jako skuteènost, která ob-
jektivnì patøí ke køesťanské víøe a tedy i k víøe mé. Ale co to znamená pro
všední, každodenní osobní život? Co mi to pøináší? Pøináší mi to vùbec nì-
co? Chápu hloubku bohatství, které ve víøe dostávám obìtí Božího Syna?
Boží nabídka v Ježíši Kristu stále platí. Nezávisle na tom, zda ji pøijímá-
me èi nikoliv. Je to jako vztažená ruka k hladovému žebrákovi, která zdar-
ma nabízí vše potøebné k životu. Možná se nìkdy ostýcháme tu nabídku
pøijmout. Možná nám nìkdy pøipadá pøíliš vzdálená, pøíliš staromódní
nebo prostì nereálná v dnešním moderním svìtì. Dnes je pøeci v kurzu
úspìch, bohatství a kariéra. Ale tohle bylo v kurzu už za života Ježíšova.
Apoštol Pavel nám øíká, že je tu nìco víc. Je tu nìkdo, kdo nám dává víc,
než nám mùže dát to nejvìtší bohatství svìta. Je tu nìkdo, kdo nás staví
výše, než stojí i ti nejvýše postavení prezidenti a státníci. Je tu Boží Syn,
který svou obìtí otevøel dveøe k Bohu, k tomu, který je skuteèným
Stvoøitelem a vlastníkem všeho bohatství svìta, k tomu, který stojí nade
všemi vládci, nade všemi mocnými tohoto svìta.
Nenechme si vzít nám dané bohatství, které nám právì Velikonoèní svát-
ky pøipomínají.


