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Slovíèko pro sbor
„...Žijte proto jako dìti svìtla - ovocem
svìtla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda...“ Efezským 5,9
Je lhaní návykové? Myslím si, že je. Jedna lež mùže vést ke druhé, jak se snažíme
zamaskovat svùj klam. Èlovìk si snadno
navykne nevidìt nepoctivost ve svém
vlastním životì. A èasto to zaèíná u malých
lží, které mohou postupnì pøerùst ve velké
lži a ve lhaní dlouhodobé. Výsledkem tohoto lhaní mùže nakonec být to, že èlovìk zaène nedùvìøovat druhým. Protože sám lže,
pøedpokládá, že lžou jemu i druzí. Setkal
jsem se s nìkolika mladými lidmi, kteøí se
tak zamotali do svých podvodù, že uvìøili
vlastním lžím. Lhali, protože si na to zvykli
a bylo to pro nì jednoduší vylhat se a vyhnout se problémùm, než je øešit.
Film „Chyť mì, když to dokážeš“ (zakládá se na skuteèném pøíbìhu hlavního hrdiny) líèí, jak Abagnale vršil jednu lež na druhou. Z filmu bylo ale taky patrné, že Abagnale ztrácel dùvìru v ostatní, takže se nakonec ocitl v izolaci, bez jakýchkoli zdravých
vztahù. George Bernard Shaw kdysi øekl:
„Lháø není trestán tím, že mu nikdo nevìøí,
ale tím, že on sám nemùže nikomu vìøit.“
Jedním ze skrytých nebezpeèí návykového
lhaní je právì toto: Èím ménì vìrohodní
jsme my sami, tím ménì vìrohodní nám

Co se v denním tisku nedoèteme
Kdo miluje peníze, penìz se nenasytí,
kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti.
(Bible, Kniha Kazatel, 6,9)

pøipadají všichni ostatní.
Návykové lhaní nièí vztahy
více, než bychom si dokázali
pøedstavit.
To pozitivní je, že návyková je i pravdomluvnost.
Pokud jsme v životech vìdomì poctiví a prùhlední, budeme vidìt všechna nepoctivá slova, která vypustíme
z úst. Zaènou nám velmi vadit, protože si uvìdomíme,
že nièí naše vztahy. Být poctivý je osvobozující, a to jak
psychologicky, tak z hlediska vztahù. Nemusíme vzpomínat: Co jsem øíkal naposledy? Víme totiž, že každému øíkáme pravdu. A hlavnì je tento postoj v souladu
s Biblí – køesťan má být poctivý a pravdomluvný.
Stanislav Mikulík
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Co se ve sboru v záøí, øíjnu
a poèátkem listopadu událo

i 1.9. odpoledne s Cirou Gutierez
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z Mexika
7.9. pohøeb Jiøího Surovèáka
14.9. sborový guláš pro všechny
generace
15.9. bohoslužby s hosty z Mexika
19.9. zahájen další roèník konfirmaèního cvièení
20.9. setkání støední generace
27.-29.9. program s manželi Uhlíkovými
29.9. odpoledne pro starší a nemocné èleny sboru
4.-5.10. výjezdní staršovstvo
6.10. nedìle Díkùvzdání
9.10 zahájení èinnosti „F-klubu“
19.10. benefièní koncert pro Diakonii
20.10. veèer chval v kostele
25.-28.10 pracovní setkání mládeže na Krošenku
1.-3.11 víkendovka pro dìti
3.11. host far.Anna Bystrzycka,
køest Šimona Køivdy, odpoledne
pøednáška
8.-10.11. kurz pro vedoucí mládeže a dorostu
9.11. konvent VM seniorátu ve
Vsetínì
24.11. bohoslužby s vystoupením Fusion, sborový obìd a setkání tìch, kdo ve sboru mají
urèité služby.

Z jednání starovstva

i Na jednání 23.9. staršovstvo

vyslovilo ochotu jednat o zmìnì dodavatele energií, pokud by byl spoleèný pro celou církev.
i Rozhodlo, že chrámová sbírka
v nedìli 15.9. (Mexické bohoslužby)
bude pøedána mexickému sboru
a souèasná sbírka do krabièky bude
urèena pro práci ses. Ciry Gutierez
s dìtmi.
i Schválilo projekt „F- klubu“ pro
mládež, která se úèastní èinnosti
hudebního sboru Fusion.
i Schválilo návrh na nové uspoøádání prostor na faøe a ve sborovém
domì.
i Schválilo podání žádosti na prodloužení èinnosti pastoraèního pracovníka (Lenka Mikulíková).
i Schválilo prodloužení pracovních smluv pro pracovníky, dotované z Úøadu práce.
i Na výjezdním zasedání 4.-5.10.

na Lázech se staršovstvo zamýšlelo
nad souèasným stavem a èinností
sboru a nad výhledem do budoucna, a to podle materiálu, který Synodní rada zaslala všem sborùm.
Výstupy ze sborù budou m.j. podkladem k rozhodování církve v situaci samofinancování. (Více v samostatném pøíspìvku). Staršovstvo
také zvolilo delegáty a náhradníky
na konvent: delegáti Fojtù, Buzek,
Dušek, Polomík, náhradníci David,
Ponèík, Kotrla, Kotrlová.

i Staršovstvo 4.11. m.j. souhla-

i Také byla pøijata informace

silo s poskytnutím sborového domu
pro skupinu mládeže ve dnech
6.-8.12
i schválilo pøíspìvek na úpravu
malého sálku ve sborovém domì
i pøíspìvek na misijní práci manželù Uhlíkových
i a rozhodlo o sbírkách do krabièky pro Fusion, pro bible do Etiopie a pro kazatele zahranièních
sborù ÈCE.

o tom, že sbor má zøízenu datovou
schránku pro pøíjem elektronické
pošty.

Bùh je na mojí stranì
(Úryvek z knihy Vojtìcha Kodeta
Uèednictví (Kostelní Vydøí 2009)
Vzpomínám si, jak jednou pøišel
mùj bratr za školy a pøinesl z matematiky pìtku. Mìl strach, jak to
dopadne. Napøed, jak to tatínkovi
øekne, a pak, co on na to øekne, jaké
budou sankce. Tatínek si ho ale za-

i Konvent (9.11.) našeho senio-

rátu zvolil seniorem faráøe Petra
Pivoòku ze Zlína a konseniorem
far. Ivana Ryšavého z Kromìøíže.
Staršovstvo sboru na výjezdním
jednání na Lázech

volal a øekl: Tys chtìl dneska jít
hrát fotbal, viï?“ Brácha jenom kývl, oèi plné slz….A táta øíká: „Tak
bìž a v pìt hodin se vrať, podíváme
se na to spolu.“ Vykulený bratr
šťastnì utíkal na høištì. Myslím, že
na tenhle zážitek nikdy nezapomnìl – táta se v prùšvihu postavil
za nìj, ne proti nìmu!
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Bùh to s námi dìlá podobnì:
i když my jsme nevìrní, on zùstává
vìrný, staví se na naši stranu.
V Kristu k nám definitivnì zaznìlo
jeho ANO, které už nevezme zpátky. Neodplácí nám podle našich
skutkù, ale dává nám daleko víc,
než si zasloužíme. A èeká, až nám
to dojde a budeme se snažit v odpovìï na jeho lásku poslat dobro dál,
„dávat šanci“ také jiným kolem
nás.

Jakou strategii zvolit
v situaci samofinancování
naí církve
V minulých vydáních tohoto sborového listu byly uvedeny hlavní
údaje: církev bude do r.2015. dostávat pøíspìvek na platy faráøù v dosavadní výši 83 mil.Kè, potom tato
èástka bude po dobu patnácti let
klesat o 5% roènì k nule. Kromì
toho bude církev od letošního roku
dostávat každoroènì po dobu 30 let
èástku 75,5 mil.Kè (upravenou mírou inflace) jako náhradu za zabavený a nevydaný majetek. Tyto prostøedky, resp. výnosy z nich, budou
po roce 2042 vedle toho, co církev
vybere od svých èlenù, jedinými jejími prostøedky. Hlavní èást bude
tøeba použít pro platy kazatelù. Ti
jsou od letošního roku placeni
ústøedím církve z onoho klesajícího
pøíspìvku od státu a z „personálního fondu“, do kterého sbory za
své kazatele odvádìjí roènì urèitou
èástku (letos 78.500 Kè na jednoho
kazatele).
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Ve velikonoèním sborovém dopise bývá každoroènì uveden pøehled
pøíjmù a výdajù sboru. Z tìchto
pøehledù m.j. vyplývá, že se v našem sboru daøí krýt nezbytné provozní výdaje, nezbývá však na vìtší
rozvoj aktivit èi na stavební èinnost
ani nezbývá rezerva pro budoucí
vìtší opravy èi rezerva pro budoucí
rùst odvodu do personálního fondu.
V záøijovém vydání tohoto sborového listu „Spoleèenství“ byl uveden pøehled pøíjmù sboru, ze kterého je zøejmé, že prùmìrná výše roèního pøíspìvkù na sbor (kterou
tvoøí zejména tzv.salár) èiní od jednoho plátce asi 1879 Kè (což je asi
polovina proti prùmìru v církvi), že
poèet „salárníkù“ v r.2012 èinil 421
(nìkdo ovšem pøi tom platí souhrnnì za více èlenù, napø. manželku èi
dìti), a že rovnomìrnì se na pøíspìvku pro sbor podílejí lidé všech
generací a také, že pøíspìvky èlenù
v uplynulých letech mírnì rostly,
a to o málo víc, než o kolik rostla
inflace.
Synodní rada vyzvala sbory, aby
zvážily své možnosti odvádìt v budoucích letech vyšší pøíspìvek do
personálního fondu a pokud toho
nebudou schopny, pak na pøíklad
uvažovaly o snížení úvazkù svému
faráøi, pøípadnì o slouèení s jiným
sborem a také se vyjádøily k variantám, jak rychlý má být rùst tohoto pøíspìvku (a tedy jak se má na
platech faráøù podílet pøíjem z restituce). O této strategii bude rozhodovat nìkterý z pøíštích synodù
(možná už ten, který se v pøíštím

roce poprvé v historii sejde mimo
Prahu a to právì u nás na Vsetínì).
Staršovstvo na svém výjezdním
zasedání 4.-5.10. doporuèilo, aby
synod pøijal rozhodnutí v tom smyslu, že platy faráøù, kromì personálního fondu, budou hrazeny pouze
z výnosù - tedy úrokù po odeètení
inflace - prostøedkù z restituce, tak,
aby samy tyto prostøedky zùstaly
zachovány. A výnosy z nich se podílely na platech faráøù i po roce
2042. Uvažuje se pøi tom také, že by
èást z nich (napø. 10%) byla využívána na diakonii, církevní školy
a obdobné misijní a rozvojové programy. Pøi takovém modelu financování by odvod sborù do personálního fondu rostl asi o 6% roènì. Toto
procento by bylo pevnì stanoveno
pro nìkolik let dopøedu a poté,
podle skuteèné potøeby, pøehodnoceno. Pro náš sbor by to znamenalo,
že, pokud bychom chtìli mít dále
dva faráøe, vzroste za deset let odvod do personálního fondu asi o 150
tis.Kè (kromì rùstu, zpùsobeného
inflací), a že tedy bude tøeba, aby
rostly i pøíspìvky èlenù sboru
o nìco rychleji než inflace. Uvidíme, jakou strategii synod zvolí.
A také jaký bude vývoj v našem
sboru.
Jan David

Zapeèená bible
Asi pøed osmi lety jsem ve
schránce na dopisy našla obálku
typu letecké pošty. Byla objemná,
odesilatel se identifikoval pouze
èíslem poštovní schránky v Pardubicích, vydavatel z Nìmecka, zøejmì nìkterá mezinárodní misijní
spoleènost. Ke svému údivu jsem
mezi jinými pøíhodami, které bibli,
její tisk, ètení a uchovávání za staletí ve svìtì provázely, nalezla i pøíbìh z našeho døívìjšího pùsobištì
na Vysoèinì. Je pravdivý, i když
z pamìti svratoušských již vymizel,
ale uvedená jména se zde vyskytují
doposud: „Stalo se to v Èechách,
v zemi proslulého kazatele a reformátora Mistra Jana Husa, který se
potom stal národním muèedníkem.
Jeho pùsobením se tisícùm lidí otevøely oèi k poznání Kristova dokonaného spasení.
Veøejné zvìstování evangelia
v Èechách a na Moravì netrvalo
dlouho. Mistr Jan Hus byl upálen a
mnoho køesťanù pøišlo o život. Všude se pátralo po biblích a jiných zakázaných náboženských knihách,
aby byly spáleny. Událo se to ještì
pøed vydáním Toleranèního patentu r. 1781 v pekaøské rodinì Kosteleckých na Èeskomoravské Vysoèinì ve Svratouchu v domì è. 10.
Také tam museli bibli, postilu,
Komenského Persekucí, Praxis,
Labyrint a jiné knihy skrývat ve
stìnách, pod podlahou, ba i ve špalku na štípání døeva. Shromáždìní
mívali jen tajnì ve sklepì. Jednoho
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dne, když dávali právì chlebové
tìsto na ošatky, se vesnicí blesku
rychle roznesla zpráva, že pøijela
„komis“ z Rychmburku, dnešního
Pøedhradí. Byli to muži vyslaní
inkvizitory, aby prohledali domy
a pochytali všechny, u nichž se najde nìjaká bible. Ve svìtnici Kosteleckých ležela právì jedna otevøená
na stole. Pekaøi se dlouho nerozpakovali, obalili bibli tìstem, položili
také na ošatku. Sotva to udìlali,
pátrací komise vtrhla do svìtnice.
Celý dùm byl prohledán od sklepa
až na pùdu. Komise však žádné knihy nenašla a musela odejít s nepoøízenou.
Mezitím se bible s ostatními dostala do pece. Bochník, v nìmž byla
bible skryta, byl vyòat z pece o nìco
døíve. Když byla bible vyproštìna,
zjistilo se, že papír byl naprosto neporušen, podobnì jako Sidrach, Mizach a Abdenágo vyšli bez jakékoli
újmy z ohnivé pece, kam je rozkázal
uvrhnout babylonský král Nabukadnezar. Pekaø Kostelecký byl
dvacet týdnù vìznìn, protože nechtìl bibli vydat (zøejmì šlo o udání,
pozn.).
Tato bible se pozdìji stala velice
váženým majetkem vnuèky pekaøe
Kosteleckého, Terezie Kostelecké,
provdané Janebové. Nakonec se
dostala do rodiny posledního dìdice
sedláka Schebolda, který se odstìhovali do Spojených státù, a bydlel ve státì Ohio.“
Letos si pøipomínáme ètyøi staletí od vydání Bible kralické, jednoho z nejvìtších poèinù, který náš
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národ, nejen protestanty obohatil.
Fascinující je úsilí kralických pøekladatelù o co nejpøesnìjší a srozumitelnì podanou zvìst o Božím díle. Nikdy nebudeme dosti vdìèni.
I když nyní saháme èastìji po moderním ekumenickém pøekladu,
urèitì by nám to kraliètí pøekladatelé nemìli za zlé.
E. Žárská

Pravidelná èinnost ve sboru
Nedìle: bohoslužby v 9.30 (poté
káva a èokoláda ve sborovém sále
s možností rozhovorù)
Pondìlí: 15.30 biblická hodina
v domovì dùchodcù na Ohradì,
od 17.00 nácvik skupiny Fusion
Úterý: 13.00 biblická hodina v Janišovì, 16.00 Klubáèek - Klub
maminek s malými dìtmi ,
18.00 chválící skupinka Free
Støeda: 9.00 -15.00 „Pondìlníèek“,
17.00 workshopy Fusionu,
18.00 biblická hodina na faøe
Ètvrtek: 10.00 biblická hodina
v domovì Jabloòová,
16.00 setkání konfirmandù
Pátek: 16.00 setkání dorostu,
17.30 setkání mládeže
Ostatní pravidelné akce:
První nedìle v mìsíci jsou rodinné
bohoslužby. Odpoledne v 17.45
modlitební setkání na faøe.
Druhou nedìli v mìsíci je bohoslužba s Veèeøí Pánì.
Tøetí nedìli v mìsíci je bohoslužba
zamìøená na mládež.

Dìtský tábor 2013 na Lazech
Skupina Fusion je docela veselá parta
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Okénko do Diakonie
tentokrát od pí. Hrachovcové z Domova
na Ohradì, která oslavila 95 let:
V èem spoèívá umìní stárnout? Je to
postupné životní dozrávání bez køeèovité
snahy zadržet èas.
Pøi našem hledání, jak toho dosáhnout,
nám mohou pomoci slova Bible, kde král
David øíká: „Moje budoucnost je ve Tvých
rukou.“
Kdo se podobnì jako David spoléhá na
Pána Boha, ten nemusí prožívat ani bolest,
ani stesk nad tím, že i jemu pøibývá let.
V závìru života zapomínáme, nedovedeme se již tolik nadchnout, jako døív.
Nejsme také již tak odvážní, jako v mládí.
A tak se pozvolna mìníme ne jen fyzicky,
ale i psychicky. Nezadržitelnì se pøed námi
otevírá doba stáøí. Kéž je to doba dozrávání. Pane Bože, stùj pøi nás!

Okénko do sborové kuchyòky
V kuchyòce se v létì ménì vaøí, zato hodnì stìhuje: V nízké pùdièce nad ní je totiž
uloženo množství vìcí na tábory a dostat je
dolù a po skonèení táborù je dostat zase
nahoru je možné jen po žebøíku, který je
tøeba v kuchyòce postavit. A pak si to nejlépe jeden druhému (a tøetímu, ètvrtému)
dolù èi nahoru podávat ...

Humor za kostelem
„Když jsem byl malý, tak jsme se doma
pøed jídlem vždycky modlili,“ vypráví dìda
vnukovi. „Proè? Babièka neumìla vaøit?“
„Jak to, že tam v Domì módy mají teï
tak velké tržby?“ diví se konkurence.
„U vchodu prodávají jablka. A každá
žena je tak trochu Eva. Ta když snìdla jablko, taky zjistila, že nemá co na sebe.“
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Dohadují se pøíslušníci
jednotlivých profesí, které
povolání je nejstarší.
„Moje“, øíká lékaø: „Vyjmout žebro, to pøece mùže
jen chirurg.“ - „Ale nejdøív
bylo tøeba vybudovat svìt
a to je práce pro stavitele“,
øíká druhý. - „Pøed tím
bylo tøeba vymyslet, jak
povstat z chaosu a to je práce filosofa,“ øíká tøetí.
- „A kdo podle vás zpùsobil
ten chaos?“ triumfuje politik.

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

