SPOLEÈENSTVÍ

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN
ZÁØÍ 2013

Slovíèko pro sbor
Sám Pán pokoje ať vám udìluje pokoj
vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
(2 Te 3,16)
Milí ètenáøi! Pøeju vám všem a každému zvlášť to, co je uvedeno ve verši z listu
Tesalonickým: ať sám Pán pokoje vám
udìluje pokoj vždycky a ve všem. Je to dar,
který dostáváme, dar, který je v tomto
svìtì tak vzácný. Vzácný je nejen mezi nevìøícími, ale zdá se mi, že je vzácný i mezi
námi, kteøí se hlásíme ke Kristu. Tolik vìcí
nám stále hrozí pokoj vzít. A tolikrát o nìj
pøicházíme, protože se necháme zneklidnit
starostmi o náš blahobyt. Pokoj nám berou
i lidé, kteøí jsou nám nepøíjemní a radìji
bychom s nimi nebyli, ale musíme – tøeba
na pracovišti. Pokoj nám berou i všelijaká
pokušení, která nás lákají na rùzné vzrušující vìci. Pokoj nám berou i zprávy a filmy v TV. Apoštol nás však ujišťuje, že je tu
Pán pokoje, tedy nìkdo, kdo má nad pokojem skuteènou moc a kdo jej udílí bez ohledu na to, co na nás útoèí zvenèí nebo z našeho nitra. I sborové dìní bývá zdrojem neklidu, nìkdy možná právì proto, že nám
skuteèný pokoj chybí a že se ukáže, že to, co
jsme považovali za Boží pokoj, byla ve skuteènosti spíše lhostejnost nebo zvyk. SkuCo se v denním tisku nedoèteme
Mnohomluvnost nezùstává bez pøestoupení, kdežto kdo krotí své rty je prozíravý. Nìkdo tlachá, jakoby probodával meèem, kdežto jazyk moudrých hojí. (Bible, kniha Pøísloví)

teèný pokoj není v tom, že se
lidé nikdy nerozèílí nebo
nepohádají. Skuteèný pokoj
je právì v tom, co dává sám
Pán pokoje. A tak pøeji nám
všem: ať nám sám Pán
udìluje pokoj vždycky a ve
všem. To je pevný základ,
pevné východisko, ze kterého mùžeme vycházet do
bojù v tomto svìtì i ve sborové práci.
Pavel Èmelík

Co se událo ve sboru
v èervenci a srpnu

i 7.-12.7 tábor pro malé

dìti na Lázech
i 2.8. rozlouèení se sestrou
Miluší Katrušákovou
i 4.-13.8. tábor dorostu ve
Støíteži
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i 13.-17.8. kemp mládeže ve Støí-

teži
i 22.-24.8. aktivní úèast na festivalu UNITED
i 24.8. bourání tábora ve Støíteži
i 31.8. svatba sl. Zikmundové
a p. Novotného

Co se pøipravuje

i 13.-15.9. návštìva skupiny

bratøí a sester z Mexika
i 14.9. sborové odpoledne s gulá-

šem a mexickými tanci
i 27.- 29.9. víkend ve sboru

s manžely Uhlíkovými
i 4.-5.10 výjezdní zasedání star-

šovstva
i 6.10. Den Díkùvzdání
i 27.10. v 18 h. veèer chval

Ze starovstva 18. 8.
Byla schválena podpora tøem
bývalým aktivním pracovníkùm na
rekreaci v Sola gratia. / Bylo rozhodnuto, že sborová sbírka i sbírka
do krabièky 15.9. (kdy budou ve sboru hosté z Mexika) bude poskytnuta na dva církevní projekty v Mexiku. / Br. Dušek informoval, že oproti pøedchozímu roku se obìtavost
zvýšila o cca 14% a zvýšila se i úèast
na bohoslužbách. / Rozhovor o formì „slovíèka pro dìti“ pøi nedìlních
bohoslužbách byl odložen na pøíští
jednání. / Bohoslužby první nedìli
v mìsíci, zamìøené zejména na mládež, budou pokraèovat zhruba v obdobném formátu jako dosud. Postupnì se uèíme chválící písnì, proto nìkteré je možné zaøadit i do
poøadu jiné nedìle.

K finanèní situaci sboru
rozbor obìtavosti roku 2012, kterou zpracoval br. Dušek
Výše daru
30 001 a více
20 001 - 30 000
15 001 - 20 000
10 001 - 15 000
5 001 - 10 000
2 001 - 5 000
1 001 - 2 000
501 - 1 000
301 - 500
101 - 300
do 100 Kè
Celkem
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Poèet
salárníkù
1
4
2
9
20
42
59
95
73
113
3
421

Èástka
43 000
95 775
33 500
109 683
139 400
134 400
93 000
83 500
33 500
24 990
200
790 948

Prùmìr
na salárníka
43 000
23 944
16 750
12 187
6 970
3 200
1 576
879
459
221
67
1879

Výše daru
více než 91
81 - 90
71 - 80
63 - 70
61 - 62
51 - 60
41 - 50
31 - 40 let
20 - 30let
neurèený vìk
Celkem

Poèet
salárníkù
11
60
96
93
10
59
43
21
11
17
421

Komentáø k tabulkám: Jde o pøíjmy pro sbor, které je možné pøiøadit k jednotlivým èlenùm: salár a
dary pro sbor, zaslané na úèet nebo
složené v pokladnì a dárkové kupony. Není v tom tedy penìžní èást
kostelních sbírek a dary na Jeronýmovu jednotu a jiné mimosborové
akce. V letním dvojèíslí Èeského
bratra uveøejnil br. Pavel Stolaø
pøehled obìtavosti sborù. Z nìj m.j.
vyplývá, že náš sbor má jednu z nejnižších obìtavostí na „salárníka“
(platícího èlena). Prùmìr v církvi je
zhruba dvojnásobný.

UNITED – multižánrový

køesťanský festival mládeže
Od ètvrtka 22. do soboty 24.8.
probíhal ve Vsetínì tøetí roèník festivalu. Mìsto se stejnì jako v pøedchozích letech zaplnilo mladými
lidmi, kteøí se dokážou dobøe bavit
a nepotøebují k tomu alkohol, drogy
nebo cigarety. Vìøím, že je to veliké
svìdectví nejen pro mìsto samotné,

Èástka
11 800
100 525
112 800
89 900
54 850
110 905
139 025
92 093
60 350
20 700
790 948

Prùmìr
na salárníka
1 073
1 675,
1 175
967
5 485
1 880
3 233
4 385
5 486
1 218
1879

ale pro každého, kdo se jen trochu
s dìním na festivalu seznámí. Festival má velmi široký zábìr: v centru je stále moderní køesťanská hudba spojená s mluveným slovem. Já
sám jsem se podílel na službì duchovního poradenství. Celkem 42
èlenù týmu sloužilo ve tøech skupinách po celou dobu festivalu. Bylo
potìšitelné zažít mladé lidi, kteøí
hledají smysl svého života, kteøí se
svìøují se svými problémy a vyznávají své høíchy. Mì osobnì nejvíce
potìšilo, když jsem letos na festivalu potkal jednoho hocha, s nímž
jsem vloni øešil jeho problémy, a už
na první pohled bylo zøejmé, že se
mu daøí dobøe, což v rozhovoru i potvrdil. Nìkdo má pochybnosti, zda
lze pøi jednom rozhovoru nìco zmìnit. Ani já si nedìlám iluze, že by se
to vždy podaøilo. Ale jsou lidé, kteøí
zde na festivalu prožili opravdu životní zlom, promìnu postoje nebo
pøímo uvìøili v Ježíše a jejich život
pak dostal trvale nový smìr. Jistì
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to není dílo nás poradcù nebo øeèníkù èi hudebníkù, ale vìøím, že pøedevším dílo Ducha svatého, který
promìòuje lidská nitra, odhaluje
pravdu a dává novou chuť k životu.
Díku Bohu za takovou akci.
Pavel Èmelík

Velkolepé dìdictví
3.èást z rodinného archivu E. Žárské
Neménì nároèná byla práce pøi
opravách zdevastovaných stavení,
kde pøi deštích silnì zatékalo, podlahy byly jen hlinìné a chlévy v tak
žalostném stavu, že nìkterá zvíøátka musela z poèátku bydlet s nimi.
Po letech tvrdé práce byla v kuchyni cihlová podlaha a studna s pumpou, velká vymoženost, když vodu
nebylo potøeba donášet zvenku,
hlavnì v zimì. Ve svìtnicích, do kterých již nezatékalo, byly døevìné
podlahy a dobrá pec. I dobytku se
daøilo v opravených chlévech. Dlouhá léta zúrodòovali zanedbaná pole, která rozšiøovali kluèením. Jan
postupnì zveleboval i ovocné zahrady a rozšiøoval chov vèel. Vèelstev bývalo i pøes sto a odmìnou
byla bohatá snùška medu i úroda
ovoce. Pøebytky byly prodávány na
trzích ve Val. Meziøíèí, pøípadnì
zajíždìli až do Opavy, též je dlouhé
týdny sušili v „sušírni“. Jejich prodej pomáhal pilným hospodáøùm
umoøovat úroky a dluhy.
Udivuje, kolik znalostí a dovedností tento pasekáø ovládal. Vedle
veškerých prací v zemìdìlství, sadaøství, péèe o dobytek a vèelstva,
musel opravovat budovy. Pro údrž4

bu a nutné opravy náøadí a postrojù si zaøídil vlastní dílnu. Èasto musel asistovat pøi porodech dìtí,
když pro velké vzdálenosti nepøišla
porodní bába vèas. Umìl: pøíst, drátovat tehdy používané hlinìné hrnce, dle jednoho záznamu jich opravil za den 12, ušít dìvèeti papuèky,
plést punèochy, látat katì i vestu
a nejednou Maøce i jupku, kastrovat vepøe i býky a to jsem urèitì
ještì nìco opomenula. Jako starosta zvládal i úøednièinu za Rakousko-Uherska velmi pøebujelou.
Postupem èasu se døíve zanedbaná Korábka stala jakýmsi vzorem pro okolí. Byl z prvých, kdo
používal umìlá hnojiva a již v roce
1895 koupil mlátièku, samozøejmì
s žentourem, který pohánìli voli.
Byl èasto žádán o pomoc a radu pøi
problémech rodinných, èi nemocech
osob i dobytka. Jako starosta za první svìtové války vodil retribuèní
komise tam, kde vìdìl, že nenajdou
to, co pøed tím sám pomáhal ukrývat. S Marií podporovali ženy, které
se bez otcù bojujících na frontì dostaly do velké nouze hmotné, nebo
vypomohli orbou a osetím políèek.
Na Korábce se hodnì èetlo
a vedle církevních èasopisù odebíral i odborné zemìdìlské noviny
a èasopisy. Byla zde i pomìrnì rozsáhlá knihovna, kde èestné místo
zaujaly Dìjiny národa èeského od
Fr. Palackého. Dokonce slíbil jednomu pacholku (èeledínu), že dostane 5 korun, to nebylo tehdy málo
penìz, když pøeète Palackého Èechy po Bílé Hoøe.

Dennì pøi vší døinì byly domácí
pobožnosti, pøi nichž se èetly oddíly
z bible Kralické a modlitebních
knih, které kultivovaly èeštinu
a vyjadøovací schopnosti tohoto valašského písmáka i èlenù jeho rodiny. Nedìle byla na Korábce pro
všechny, rodinu, èeládku i dobytek,
skuteèným dnem odpoèinku. Krmivo pro dobytek bylo pøipraveno den
pøedem a nikdy se nepracovalo na
poli, i když špatné poèasí ohrožovalo úrodu. Do kostela se nejezdilo
bryèkou, nebo „prašèákem“ (košatinovým povozem se sedadly), i když
v prùbìhu let byli na Korábce konì,
neboť i oni mìli právo na den odpoèinku. Do více než hodinu vzdáleného kostela, který J. Karafiát nazýval „døevìnou katedrálou“ (nyní
chránìnou kulturní památkou prvé
kategorie), se chodilo pìšky. Nìkteré chodníèky, lety ohlazené, se leskly jako z mramoru, z èásti pak kamenité až skalnaté vedly lesem
a voòavými loukami. Jsem vdìèná,
že i já jsem po nich mohla léta chodit. V zimì a na podzim bylo tøeba
projít potùèky vod, blátem, nebo
prošlapat závìje snìhu. S kusem
chleba, nebo šrotové buchty v kapse, zùstávala zpravidla celá rodina
i na odpolední nešpory èi cvièení
mládeže. Polední pøestávky využívali rádi mladí i staøí ke vzájemným setkáním. Jako jeho biblický
pøedobraz Job se i Jan snažil ze
všech svých sil i se svou ženou a rodinou žít podle Boží vùle.

Knihovnièka
Joseph Ratzinger: Bùh a svìt
Rozhovor, ve kterém významný
teolog, ještì pøed tím, než se stal
papežem, jednoduše a pøesvìdèivì
hovoøí o podstatných otázkách víry
a o výzvách moderního svìta vzhledem ke køesťanství, a to v kapitolách: Víra, nadìje, láska; O èlovìku;
O Bohu; O stvoøení; O Starém a Novém zákonì; o Ježíši Kristu; O církvi. Nevyhýbá se kontroverzním tématùm, ale zdùrazòuje, že v Ježíši
je pevný bod pro to, abychom mohli
najít správné odpovìdi: „Pro køesťanství je od zaèátku pøíznaèné, že
víra nás nevede v prvé øadì k cvièením nebo zachovávání pravidel, jak
je tomu u nìkterých náboženství.
Køesťanství vystupuje s nárokem
øíci nám nìco o Bohu, o svìtì a o
nás samotných – totiž co je pravda
a co nám dává svìtlo. V krizi doby,
která sice široce komunikuje ohlednì pravdy pøírodních vìd, ale vlastní otázky èlovìka zatlaèuje na rovinu subjektivity, potøebujeme znovu
hledání pravdy a odvahu k pravdì.“
(Vydal Vyšehrad v r. 2003. K dispozici v mìstské knihovnì.)

Nìkolik dojmù z pracovní
cesty do partnerského
diakonického zaøízení
ve výcarsku
Tøi dny jsme strávili (já a peèovatelka Lenka Skalská) v rùzných
zaøízeních sociální péèe, které provozuje Nadace Stiftung Diakoniewerk Neumuenster. V Residenz
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Neumünster Parku se nachází
nìkolik zaøízení a též velká nemocnice této diakonické nadace.
První den jsme si dùkladnì prohlédli Domov Magnolia. Hned nás
zaujal klid a pohoda, které zde oèividnì panovaly. Senioøi, které jsme
potkávali, byli velmi vkusnì upraveni, peèlivì naèesaní, krásnì a sváteènì obleèeni. Bylo vidìt, že si užívají stáøí se vší noblesou a že je zde
stáøí v úctì. Jak jsme vidìli, a pozdìji nám i pracovníci potvrdili,
Magnolie je zaøízení nadstandardní. Zaujal nás rozhovor s vedoucí
peèovatelek, která nám pøedstavila
PC program, kde zaznamenávají
veškeré peèovatelské a zdravotní
úkony. Švýcarský senior již do dotazníku pøed nástupem vyplní svá
pøání ohlednì konce života a zpùsobù a míry udržování životních
funkcí. Klienti pøi nástupu do zaøízení již vìtšinou mají vyøešeny majetkové otázky, což se u nás stává
opravdu jen výjimeènì. Dotazníky
též podrobnì øeší pøání klientù
ohlednì zpùsobu trávení volného
èasu, stravování, vybavení pokoje
apod.
Druhý den jsme navštívili pøízemní podlaží domova Magnolia,
kde je provoz se zvláštním režimem, v péèi má 10 klientù s demencí. Tato èást domova má svùj zabezpeèený vchod. Je zde nenápadnì
oplocená zahrada pro venkovní vycházky, provedená tak, že klient jen
stìží postøehne, že je v pohybu omezen. V této èásti nás zaujala místnost pro odpoèinek klientù, kde
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peèovatelka sedìla na chodbì a jen
tiše hlídala, jak se kdo vzbudí a postupnì klienty odvádìla ke svaèinì.
Barevné chodby pro snazší orientaci byly velmi podobné, jako v našem
zaøízení se zvláštním režimem na
Jabloòové. Srovnání nás potìšilo,
naše zaøízení pùsobí více domácky
a pøátelsky, ménì ústavnì než švýcarské. Péèe a zpùsob jednání s uživateli s demencí jsou také podobné,
jen ve Švýcarsku je víc personálu.
Pan øeditel pozval personál i nìkteré uživatele na námi pøipravenou
prezentaci o našem Domovì pro
seniory, o Vsetínì, pøírodních i kulturních zajímavostech Valašska,
který se velmi líbil. Personál se živì
zajímal o naši práci a život seniorù
v ÈR vùbec.
Dále jsme prohlédli Haus Brunnenhof. Je to samostatné bydlení
seniorù s možností objednat si peèovatelskou službu. Byt má vybavenou moderní kuchyni, obývací pokoj, ložnici. Klient má k dispozici
telefon, jímž mùže kdykoliv pøivolat peèovatelku, která dochází
z Magnolie. Veškeré služby peèovatelek si klienti platí. Nejèastìji sjednávají donášku jídla a úklid. Senioøi v tomto typu služby žijí pomìrnì
samostatným životem. Poslední
dobou je tenhle druh služby u seniorù ve Švýcarsku nejvíce žádaný.
Neèekané bylo setkání se seniorkou žijící ve Švýcarsku od roku
1968, pùvodem z Dìèína, která nás
na pøíští den pozvala k sobì na návštìvu a na kulturní akci poøádanou pro seniory. Koncerty místních

umìlcù a studentù hudby konané v
sále tohoto domova jsou pìkným
kulturním zpestøením, švýcarský
senior není uzavøený pøed okolním
svìtem. Nabídka kulturních poøadù je pestrá. Partner pronajímá
i prostory pro kadeønictví, posilovnu a masáže, tyto služby senioøi
pøímo v Domovì hojnì využívají.
Pak jsme absolvovali prohlídku
nemocnice, která pøímo sousedí
s Domovem Magnolia. Zde jsme navštívili moderní provoz pohotovosti
v pøízemí a též další 2 patra. Nahlédli jsme do moderních pokojù
s terasami, na které je možné vyjet
i s postelí pacienta. Takovou nemocnici bychom u nás tìžko hledali.
Dalším zaøízením, které jsme
prohlédli, bylo Alterszentrum Hottingen v centrum mìsta. Zde se nachází jednak byty pro seniory, jednak lùžková èást, odkud na zavolání dochází do bytù peèovatelka. Za
veškeré úkony se platí. Zúèastnili
jsme se zde péèe o klienta pøímo u
lùžka. Všichni imobilní klienti mají
na pokoji k dispozici vlastní zvedák,
a vlastní hygienické zaøízení (sprcha, záchod). V pokojích jsou malé
vestavìné skøínì, zbytek nábytku si
klient pøináší ze svých pùvodních
obydlí. Péèe o klienty je stejná jako
u nás, jen nevstávají ráno tak brzo,
jako u nás. Za doprovodu peèovatelky jsme nahlédli i do malého seniorského bytu, kde pracovnice podávala klientce léky. Zdravotní sestry pøi
sobì nosí telefony, kterými se domlouvají mezi sebou o péèi klienta.
Nosí též malý osobní poèítaè, kde

jsou uloženy smluvnì dohodnuté
úkony péèe o každého klienta, peèovatelské úkony provádí a znaèí jejich splnìní do PC. Celý tento systém øídí vedoucí peèovatelka od svého PC, má kdykoli možnost se s kolegynìmi spojit, pokud na monitoru
vidí napøíklad neprovedený úkon.
Každý klient má na pokoji domácí
telefon, prostøednictvím kterého
mùže hovoøit s peèovatelkou
a nìkdy i vyøešit problém na dálku.
Asi nejpodobnìjší Domovu pro
seniory Vsetín Ohrada byl domov
Pflegeheim Rehalp, který jsme si
prohlédli tøetí den. Domov byl pøestavìn z malé nemocnice, má terasu a pìknou zahradu. Celkovì je
péèe o klienty stejná jako u nás, rozdíl jsme spatøili ve vyšším poètu
zamìstnancù, prostornìjších pokojích a èetnìjších spoleèných prostorách a zákoutích. Velmi nás ve
všech zaøízeních inspirovaly všudypøítomná zákoutí se starožitným
nábytkem a spoustou vkusných
a pøíjemných dekorací, obrazù, obrázkù, ozdob, kvìtin a pøíjemných
vìcí vùbec. Každý klient si do svého
pokoje vnáší kus svého domova, své
vzpomínky. Ve všech prostorách
jsou samootevírací dveøe, což pro
uživatele znamená daleko lepší manipulaci s chodítky a vozíky, tj. vìtší samostatnost. Pracovníci pracují
stále ve stejných týmech. Je tedy
tým na ranní smìnu, tým na odpolední smìnu a tým na noèní smìnu.
Pro nás je tento systém nepøedstavitelný, ale zároveò zajímavý. Uživatelé vìdí dopøedu pøesnì, kdo je
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na které smìnì v daném týmu. I oni využívají systém bazální stimulace a mají s ní
dobré zkušenosti i pøi osobní hygienì. Pøesto se domnívám, že naši uživatelé mají více
péèe v podobì masáží, rùzných individuálních aktivit, cvièení apod.
Radka Karásková, vedoucí pøímé péèe
Domova pro seniory na Ohradì

Kytièka na hrob
Snad ještì nikdy se nesešlo v našem kostele tolik sester a sestøièek, jako v pátek
2. srpna pøi rozlouèení se sestrou Miluškou
Katrušákovou (rozenou Zámeèníkovou).
U nìkterých pøítomných šlo dokonce o dvojnásobné sesterství, sborové i profesní.
Dlouhá léta bylo slýchat mnohá svìdectví vdìèných pacientù i jejich pøíbuzných
o mimoøádnì obìtavé službì této sestry
všem, kteøí byli do její péèe pøi dlouholeté
práci na chirurgickém oddìlení svìøeni.
Ani v dùchodu nepolevila a dále pomáhala
všude tam, kde bylo její služby zapotøebí,
v blízkém i vzdálenìjším sousedství, nebo
prostøednictvím Charity. Nejednou bylo
øeèeno s povzdechem, že takové sestry se
už nerodí. Vìøme a prosme, aby ano.
Mnozí netušili, že její služba je vzácným
ovocem Ducha sv. a upøímné a hluboké víry, jak o tom èteme v 5. kapitole epištoly
Galatským – láska, radost pokoj, trpìlivost, laskavost, dobrota, vìrnost, tichost
a sebeovládaní.
Rodinì i sboru bude chybìt vytrvalá
služebnice a orodovnice. Zùstává trhlina
a s Ezechielem 22,30 vyhlížíme, kdo ji zacelí. O Milušce máme jistou nadìji, že od našeho laskavého Pána uslyší „to dobøe
služebnice dobrá a vìrná …“
E. Žárská
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Humor za kostelem
Blíží se potopa a Noe
smlouvá s Bohem. Ten
zvedne varovnì prst a
kárá ho: „Nezkoušej to na
mì. Manželku s sebou!“
„Tak dìti, co musíte nejprve udìlat, aby vám Pán
Bùh odpustil høíchy?“ Ptá
se paní uèitelka v nedìlní
škole. – „Nejprve musíme
høešit.“

Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571 411 722
www.hornisbor.cz
vsetin-horni@evangnet.cz
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 pøedávejte
osobnì èlenùm redakèní
rady (Pavel Èmelík, Stanislav Mikulík, Jan David)
nebo e-mailem na adresu:
jendadavid@seznam.cz.
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus * Neprodejné

