SPOLEÈENSTVÍ

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN
KVÌTEN 2014

Zamylení pro sbor
Na kvìtnovém setkání staršovstva jsme
se zabývali podnìtem Lenky Palové o situaci ve sboru. Pøinesla nám na minulé staršovstvo nakopírovanou èást knihy: „Pod
Boží ochranou, Anderson Neil T., Vander
Hookovi Pete“. Tato èást knihy je o problémech jednoho amerického sboru a zpùsobu
jak se k nìmu stavìli. Obecnì mùžu shrnout, že èinili pokání ze všeho zlého, co za
dlouho dobu se nakupilo ve sboru.
Nìkolik starších zaujala pasáž, která se
jmenovala „Spoleèné høíchy.“ Týkala se pøedevším staršovstva. Starší v dané knížce
èinili pokání za své životy a vyznávali spoleèné høíchy. Nakonec se shodli a sepsali si
15 spoleèných høíchù, které se týkali jejich
shromáždìní. Velkou inspirací jim byly kapitoly 2. a 3. kapitoly listu Zjevení.:
1. destruktivní atmosféra spoleèenství,
duch kritiky a odsuzování ( Mt 7,1-5)
2. neochota podøídit své životy Kristovì
vládì a neochota nechat se vést Duchem
svatým (L 6,46-49)
3. nevypoøádání se s høíchem a nenásledování biblických instukcí pro øešení konfliuktù (Mt 18,15-18)
4. šíøení pomluv a fám (Jk 3,1-12)
Co se v denním tisku nedoèteme
Nemìjte tedy starost a neøíkejte: Co
budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánìjí
pohané. Váš nebeský Otec pøece ví, že to
všechno potøebujete. Hledejte pøedevším jeho království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude pøidáno.
(Evangelium podle Matouše, 6, 31-33)

5. nezdravá komunikace
(Ef 4,29)
6. opomíjení evangelizace
v svém životì (Mt 28,19-20)
7. apatie a vlažnost
(Zj 3,15-16)
8. pýcha a arogance
(Pt 5,5-6)
9. neochota odpustit
(2 K 2,10-11)
10. nenaplòování vzájemných potøeb v lásce
(1 J 3,16-18)
11. neochota k pokání
(J 1,8-10)
12. ztráta první lásky ke
Kristu (Zj 2,4-5)
13. nevìnování èasu modlitbám (1 Te 5,17-18)
14. nedostatek duchovní
káznì (Žd 5,11-14)
15. tolerování sexuální
neèistoty ( 1 K 6,18-20)
1

Ptáte se proè to zde zmiòuji?
Mùže nám to být inspirací pro naše
osobní životy, zda se náhodou na
nìèem z uvedených bodù také nepodílíme v našem sboru.
S. Mikulík

Co se ve sboru od bøezna m.j.
událo

i 21.-23.3. pobyt mládeže v Senin-

ce
i 30.3.Požehnání Tomáše a Sebas-

tiána Quisových
i 6.4. vystoupení loutek na zámku
i 13.4. setkání služebníkù sboru
i 17.,18. a 20.4. velikonoèní bohoi
i
i

i
i

služby
25.4.Svatba Marie Pešlové a
Marka Schilda
27.4.Den Diakonie s vysláním
do služby nových pracovníkù
27.4.ekumenický veèer chval
4.5. odpoledne pro starší a nemocné èleny sboru
16.-18.5. Zázemí pro akci „Pøežití“
23.5. Noc kostelù

Co se pøipravuje:

i 29.5.-1.6. zasedání synodu na

Vsetínì
i 31.5. Pohádkový les
i 7.6.svatba: Tereza Žárská a Ja-

kub Trlièík
i 8.6.Svatodušní nedìle
i 22.6.konfirmace
i 13.-18.7. tábor ro malé dìti na

Lázech
i 10.-19.8. velký tábor dorostu ve
Støíteži
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Z jednání starovstva:

i 10.3. Staršovstvo vzalo na vìdo-

mí materiál pøedložený komisí
k možnosti zavedení druhých bohoslužeb a schválilo zapoèetí diskuse
po nedìlních bohoslužbách.
i Uložilo br.Martiòákovi zpracovat „pilotní projekt“ na oslovení
okrajových èlenù sboru.
i Rozhodlo oslovit faráøe Jana Satkeho z Pøeštic.
i Rozhodlo doporuèit sborovému
shromáždìní rozpoèet, navržený
br. Duškem s urèitými úpravami
(zejména s rozpoètovaným pøebytkem 60 tis.Kè).
i Rozhodlo o pøevedení 60 tis. Kè
z r. 2013 do sborové reservy (na
zvláštní úèet).
i Rozhodlo o odmìnì Evì Duškové za vícepráce v oblasti úèetnictví.
i Rozhodlo o zvýšení úvazku kostelníka na 0,5.
i Schválilo doporuèení ke studiu
na ETS pro Lucii Urbanovskou.
i 14.4. Povìøilo Pavla Kotrlu pøipravit návrh na personální zajištìní Fusionu.
i Schválilo zapùjèení kostela adventistùm na 21.6. (výroèí jejich
sboru).
i Rozhodlo o postních veèerech ve
støedy v postním období (pøípadnì
s Dolním sborem).

K hospodaøení sboru:
Ve velikonoèním sborovém dopise byl struèný pøehled o hospodaøení sboru v r.2013 a rozpoèet, schválený sborovým shromáždìním na

rok 2014. V následující tabulce uvádíme detailnìjší rozpis nákladù
a pøíjmù v roce 2013 v tis.Kè
NÁKLADY
Spotøební materiál ........................6
El. a vodné fara a sb.dùm ............60
Prodej zboží (CD,knihy) ..............27
Cestovné......................................26
Kø.služba .....................................19
Telekomunikace ..........................24
Pøíspìvek na byt jáhna................60
Inkaso fara,byt v Luhu..............172
Mzdové(úèetní,kostelník..) .......282
Poskytnuté dary ..........................18
Repartice .....................................74
Personální fond .........................170
Ostatní provozní (údržba..) .......200
Pøíspìvek sbor.složkám...............50
Pøíspìvek Fusonu .......................65
Náklady celkem.......................1283
PØÍJMY
Sbírky ........................................180
Dary...........................................287
Salár ..........................................531
Nájmy táboøištì,bytu,prodeje .....98
Pøíspìvky na sbor.akce................89
Dotace........................................103
Pøíjmy celkem .........................1299
VÝSLEDEK ................................16
Se kterými vìtšími akcemi se
uvažuje:
i Úprava farní zahrady (vè. využít
pro menší dìti) a obnovou plotu
mezi sbory
i Nový pøístøešek pro kuchyò na
táboøišti ve Støíteži

Den Diakonie
Nedìle 27.dubna byla v našem
sboru Dnem Diakonie. Na bohoslužbách byla vìtšina zamìstnancù
vsetínského støediska Diakonie
a také faráøi obou sborù. Náš faráø
tomu také pøizpùsobil kázání,
zejména se snažil nepoužívat žádná odborná (nìkdo øíká odporná)
církevní slova. Vìtšina zamìstnancù v našem kostele nebyla poprvé,
protože se už døíve úèastnila Dnù
Diakonie, ale 16 nastoupilo do Diakonie bìhem uplynulého roku a ti
byli vìtšinou v našem kostele poprvé. Bratr øeditel Žárský je pøedstavil a faráøi jim žehnali a br.faráø
Czudek, pøedseda pøedstavenstva
støediska, každému pøeèetl vybrané biblické slovo, které pak noví
pracovníci dostali na grafickém listu na památku. Po bohoslužbách se
všichni pracovníci støediska Diakonie už tradiènì fotografovali na
schodech kostela. Fotografie z loòska je ve Výroèní zprávì za minulý
rok a tak je možné sledovat obmìnu
personálu. Z 63 pracovníkù je 16
nových. v poledne pak bylo ve sborovém domì pøipraveno velmi zdaøilé pohoštìní. Po nìm byli odmìnìni pracovníci, kteøí jsou ve støedisku 3,5 a 7 let (sedmiletou službu
loni dokonèil právì br.Žárský),
a byly promítnuty fotografie z minulého roku, vybrané vìtšinou tak,
aby v nich byl vtip a humor. v odlehèené podobì byly pak pøedstaveny také hlavní úkoly vsetínského
støediska pro následující období.
Den Diakonie byl další z øady akcí,
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kterými se vedení støediska úspìšnì snaží vyjádøit podìkování prac o v n í k ù m , u p e v n i t k o l e k t i v,
a souèasnì propojovat Diakonii
a Èeskobratrskou evangelickou církev.

foto z letního tábora mládeže

4

Z kníky O moudrosti
od Jaro Køivohlavého
„Dìdeèku, co to dìláš?“ – „Píšu
nìco o moudrosti.“ – A proè zrovna
o moudrosti?“ – „Protože se domnívám, že to je pro život dùležité.“
„Jak to myslíš?“ – „Kdybych se
tì zeptal, proè dýcháš, co bys øekl?“
– „No, že kdybych nedýchal, tak
bych umøel.“ – „Tak vidíš. Tak
nìjak je to i s moudrostí. Kdyby tu
nebyla, tak bychom tu nebyli ani
my.“ - „A proè by tu lidi nebyli?“ –
„Protože nemoudrost by znièila, co
se znièit dá, tøeba i to, co je pro život
dùležité.“ A to tu byla moudrost už
od zaèátku?“ – „Myslíš od poèátku
svìta?“ – „Ano.“ – „Domnívám se,
že ano. I když já sám si to nepamatuju, tehdy jsem tu ještì nebyl.“ –
„Tak podle èeho to poznáš?“ – Podle
toho, jak je život na naší zemi velice
moudøe uspoøádaný.“ – „A lidi byli
taky od poèátku moudøí?“ – „Myslím, že ano.“
„A jak to víš? – „Mìl jsem možnost èíst mnohé staré
knihy. A i v tìch nejstarších jsem našel
vždycky nìco o moudrosti. Z toho soudím,
že to, co je moudré, zajímalo lidi odnepamìti.“
– „A bylo tìch chytrých
h o d n ì ? “ – „ P o z o r,
moudrost a chytrost
jsou dvì rùzné vìci:
jako èistá voda tady ze
studny, které se rád
napiješ, a voda, které
by ses nenapil.“

„A co je to tedy chytrost?“ –
„Chytrost znamená nìco jako šikovnost. Využívá se jí tam, kde je
možné druhého èlovìka pøelstít,
nìco získat ne zcela spravedlivì.“
„A co je potom moudrost?“ - “Moudrost je nìco, co lidem pomáhá dobøe
žít.“ – „A co znamená dobøe žít: znamená to mít se dobøe, mít hodnì
penìz?“ – „Mít se dobøe, znamená
mít v duši pokoj a mít takovýto pokojný vztah jak tøeba k vlastní zahrádce, tak k lidem.“ - „A kde se ten
pokoj dá sehnat?“ –„Babièka by ti to
øekla. A víš, co by ti øekla?“ – „Ne.“ –
Øekla by ti: Pokoj v duši dává Pán
Bùh lidem, kteøí ho prosí o to, aby
jim ukazoval, co a jak mají dìlat, a
kteøí ho potom poslouchají.“

Vechno, co potøebuji vìdìt
o ivotì, jsem se nauèil
z Noemovy archy

i Za prvé: nezmeškat loï
i za druhé: pamatovat, že jsme
i
i

i

i
i
i

všichni na jedné lodi
za tøetí: plánovat dopøedu –
když Noe stavìl archu, nepršelo
za ètvrté: udržet se fit – když
vám bude 600 let, nìkdo vás
mùže požádat, abyste udìlali
nìco opravdu velkého
za páté: neposlouchejte kritiky,
prostì pokraèujte v práci, která
se musí udìlat
za šesté: postavte svou budoucnost na vysokém základu
za sedmé: z bezpeènostních dùvodù cestujte v párech
za osmé: rychlost není vždy výho-

dou – šneci byli na palubì s gepardy
i za deváté: když jste ve stresu,
chvilku se plavte
i za desáté: pamatujte, že archu
stavìli amatéøi, Titanic profesionálové
i za jedenácté: bouøka nevadí,
když jste s bohem, vždy na vás
èeká duha

Slunce
Ach sluníèko,
kde jsi bylo?
Kam ses schovalo?
Ach sluníèko,
znovu høeješ!
Øíkáš mnì:
Neboj se.
Dost má den i noc
svého trápení.
Øíkáš mnì:
Neboj se, dùvìøuj životu.
Neboj se. Bùh Tì má rád.
Kvìta Zajíèková

Vzpomínka
V nedìli 16. února 2014 zemøela
Marta Hrachovcová, dlouholetá
pedagožka pùsobící na Vsetínì, která v Domovì pro seniory Ohrada
prožila 14 let. Inspirovala nás svým
elánem, svými texty vedla k zamyšlení, dojímala nás svými básnìmi.
Paní Hrachovcová se narodila
17. 8. 1918 ve Vahovì nedaleko mìsta Plznì. Už jako malá si pøála být
uèitelkou. To se jí splnilo, když po
absolvování 4letého pedagogického
studia a následného 2letého studia,
zaèala uèit v Manìtínì v mìsteèku
5

na severu od Plznì, kde se poznala
se svým budoucím manželem. Protože manžel dostal nabídku pracovat ve Vsetínì, odstìhovali se na
hájenku do Semetína poblíž Vsetína, kde bydleli 30 let. Marta Hrachovcová uèila na více základních
školách v okolí Vsetína. Nejdéle
pùsobila na základní škole ve
Vsetínì na Trávníkách. Uèila i v
dùchodu, a to až do svých 72 let na
školách v okolí. Dlouholetá pedagožka, autorka metodických publikací, byla za svou práci nìkolikrát ocenìna. Svùj druhý domov, jak øíkala,
našla v Domovì pro seniory na
Ohradì, ve kterém prožila 14 let. I
zde žila èinorodým životem. Její
pravidelná moudrá zamyšlení, každodenní zdravotní procházky, které
konala ještì pøed nìkolika týdny,
pøedklon s rukama dotýkajícíma se
zemì byly pro nás všechny inspirativní. V 92 letech se stala šéfredaktorkou ètvrtletníku Miniplátek,
který reflektoval události a život na
Domovì Ohrada. V 94 letech byla,
díky patnácti pøeèteným knihám
mìsíènì, vyhlášena Masarykovou
veøejnou knihovnou za nejvìrnìjší
ètenáøku roku 2012… Byla neúnavnou pisatelkou básní a textù,
které odrážely její vnímání života.
"Porozumìní, co má mít èlovìk jako
vlastnost, je nejpevnìjší pouto mezi
lidmi. Porozumìní je ušlechtilý základ èisté lásky. Jediné neznièitelné vlákno manželských vztahù....
Když žijeme bez porozumìní se
svými nejbližšími, pøáteli, náš život
se stává pustým a prázdným. A tím
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svìží mysl a dobré životní pouto spìjí k zániku“.

Knihovnièka
Bedøich Šindeláø: Vestfálský
mír a èeská otázka. Vydala Academia Praha v r.1968.
Kniha podává nejúplnìjší vhled
do politiky hlavních evropských
zemí, jak se vyvíjely v závìru tøicetileté války, jedné z nejnièivìjších
v dìjinách. Dokládá, že vìtšinì
zemí a zainteresovaných skupin
(poèínaje už èeským stavovským
povstáním) nešlo v prvé øadì o otázky náboženské, ale o zájmy politické, byť náboženské otázky se do jednání také promítaly. Proto se mohly
do jedné koalice seskupit katolická
Francie (které šlo o to, získat Alsasko a vynutit si neutralitu Rakouska v probíhající válce se Španìlskem) a luterské Švédsko (kterému šlo o ovládnutí jižního pobøeží
Baltu), a v druhé koalici katolické
Rakousko a luterské Sasko (kterému šlo o trvalé získání obojí Lužice)
a po urèitou dobu i kalvínské Braniborsko. Pøi tom spoleèným zájmem Nìmeckých mìst a zemí bylo
oslabení císaøské moci a u protestantských vládcù potvrzení záboru
církevního majetku. Autor sleduje
na základì dobových dokumentù
peripetie v pøeskupování koalic,
dílèí dohody a jejich porušování
zejména ze strany nìmeckých
státù a mìst a to detailnì též s ohledem na nadìje èeských emigrantù
na úplnou èi èásteènou restituci pomìrù ke stavu pøed rokem 1618.

Dokládá, že tato otázka byly na stole až do samého závìru pìtiletého
jednání o mír, zejména ze strany
Švédù, v jejichž vojsku sloužila
øada èeských exulantù. Pøi tom protestantští kurfiøtové, kteøí, zejména z obavy, aby nebyla narušena
zásada „èí panství, toho náboženství“, byli nakonec proti, zatímco
katoliètí radili k urèitým ústupkùm, podobnì jak tomu bylo ve Slezsku a Uhrách. Nadìje èeských exulantù ale vzaly za své zejména díky
rozhodné obranì pražských mìst
proti Švédùm, kteøí se ještì tìsnì
pøed podpisem mírové smlouvy
v øíjnu 1648 pokusili situaci v Èechách útokem na Prahu zvrátit.
Francie a Švédsko dosáhly svých
cílù, nìmecké státy se témìø vymanily z vlivu císaøe a Habsburkové
udrželi centrální moc ve svých rodových državách, kterou potøebovali
v obranì Evropy proti Turkùm.
Kniha má pøes 350 stran a pøes
foto z pohádkového lesa

tisíc poznámek. Je k dispozici
v mìstské knihovnì.
J.David

Okénko do sborové kuchyòky
(tentokrát spí do sborového
webu)
Na webové stránce sboru se objevil kalendáø akcí s možností rezervace místností pro rùzné aktivity
sboru. Je to snad dùkazem toho, že
aktivit pøibývá, ale asi i toho, že pøibývá aktivních mladých èlenù, kterým je bližší poèítaè než papír a tužka (døív se program ve sborových
místnostech prostì psal na nástìnku…)

Okénko do Diakonie
Podle výroèní zprávy støediska
Diakonie Vsetín za rok 2013 èinily
náklady 25 924 tis.Kè, výnosy 25
766 tis.Kè, jmìní 44 391 tis.Kè. Støedisko mìlo na konci roku 63 zamìstnancù. Registrované sociální
služby poskytovalo
v Domovì Jabloòová (kapacita 20
osob, obmìnilo se
7), v domovì Ohrada (kapacita 32
osob, obmìnilo se
8), v odlehèovací
službì na Ohradì
(kapacita 4, službu
využilo 28 osob), v
Domácí péèi (uživatelù), denním
stacionáøi Zahrada (29 uživatelù),
nízkoprahovém
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pracovnice Diakonie pøi Dražbì 2013

klubu Rubikon (115 uživatelù) a v rámci
aktivizaèních služeb pro rodiny Mozaika
(využilo 52 rodin). Støedisko se umístilo
mezi prvními pìti organizacemi neziskového sektoru v republice, øeditel dostal ocenìní jako nejlepší pracovník sociálních
služeb ve Zlínském kraji a Domov Jabloòová byl vyhodnocen jako nejlepší domov se
zvláštním režimem mezi deseti pøihlášenými z republiky.

Humor za kostelem

Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571 411 722
www.hornisbor.cz
vsetin-horni@evangnet.cz

Louèí se babièka se svým faráøem, který
odchází na jiné místo: „Budeme na vás èasto vzpomínat!“
Pan faráø se v duchu zapýøí, ale babièka
pokraèuje: “Víte, je to už po šesté, co se
u nás mìní faráø, a ten nový byl vždycky
horší, než ten starý.“

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.

Pražák v západoèeských lázních se diví:
„Ti západoèeši jsou nìjací zbožní, podívej,
kolik je tu kostelù!“
„To je pro lázeòské hosty“, uklidòuje ho
místní obèan: „Katolický je pro Poláky,
evangelický pro Nìmce, pravoslavný pro
Rusy a synagoga pro ty nejbohatší“.

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
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