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Slovíèko na úvod
Narazil jsem v nedávné dobì na pøání
katolického faráøe Zbigniewa Czendlika.
Pøišlo mi trefné a tak si dovoluji v tomto
èase, ještì blízkém novému roku, pøání pøetisknout. Br. faráø je uvedl slovy: „Abych
nikoho neurazil, nepøeji lidem, ale postavièkám z Betléma:
Pøeji volùm, aby neøvali z plna hrdla na
všechny kolem, oslùm, aby nebyli palièatí
a tupí, oveèkám, aby nešly slepì za prvním
lepším pastýøem, pastýøùm, aby si nemysleli, že ty oveèky jsou tak tupé, jak vypadají, andìlùm, aby ménì lítali a víc chodili po
zemi mezi lidmi, králùm, aby nezùstali
nazí jen s korunou na hlavì a Svaté rodinì,
aby našla teplé místo v srdcích lidí.“
Když si navzájem v novém roce pøejeme,
èasto si pøejeme Boží požehnání. Když jsem
teï èetl 28. kapitolu 5. Mojžíšovy napadlo
mne v jejím úvodu, že to je taková pøehlídka Božích požehnání. Je to sice psáno pro
Izrael, ale i já se cítím být výhonkem naroubovaným na tento kmen. A tak to èlovìka høeje, když ète na co všechno se mùže
tìšit: ... Požehnaný budeš ve mìstì a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude
plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, ... Požehnaný budeš pøi svém
vcházení a požehnaný pøi svém vycházení...
Co se v denním tisku nedoèteme
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního
rozumu toho zanech. Jen letmo na nì
pohlédneš, už není. Vždycky si opatøí
køídla, jak orel odlétne k nebi.
(Kniha Pøísloví, kap.23,verše 4-5).

Má to ovšem zádrhel na,
který narazíme v 15. verši:
Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivì dodržovat všechny jeho pøíkazy a naøízení, která ti dnes
udílím, dopadnou na tebe
všechna tato zloøeèení: ...
Máme to sice snazší než
izraelci. Co do poètu pøikázání i obìti za høích. Ale pokušení je nám vždy nablízku a nám se, nevím proè,
zdá, že Boží pøikázání nám
brání v rozletu. A cesta zpìt
pak mùže být tìžká.
Doporuèuji Vám k pøeètení celou 28. kapitolu a pøeji Vám, sobì i celému našemu sboru, abychom byli
požehnaní.
Daniel F.
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Co se událo
V listopadu a prosinci probìhly
adventní veèery a bohoslužby podle
vánoèního sborového dopisu. Kromì toho:
i 4.12. spoleèná mládež nìkterých
valašských sborù v Zádveøicích
i 11.-13.12 víkendovka Fusionu
v Kychové
i 14.12.pastorálka kazatelù našeho seniorátu ve sborovém domì
i 14.12. koncert Fusionu v Domì
kultury
i 20.12. bohoslužby s pásmem
dìtí a vánoèními balíèky pro dìti
i 27.12. pøátelský turnaj ve stolním tenise ve sborovém domì
i 29.12.-1.1. silvestrovský pobyt
mládeže na Konèinách

Co se pøipravuje
Alianèní týden modliteb od
17. do 24.1. vždy v 18.00 texty
z Mat. 5,3-11 (blahoslavenství):
i Nedìle 17.1. v Dolním sboru,
vede J. Fišer z CB
i Pondìlí 18.1.v kostele ØKC,
vede P. Kosteèka z CASD
i Úterý 19.1. v Domovì Harmonie, vede P. Maláè
i Støeda 20.1. v nemocnièní kapli, vede B. Czudek
i Ètvrtek 21.1. v modlitebnì CB
na Jasence, vede D. Ott z AC
i Pátek 22.1. v modlitebnì BJB
v Rokytnici, vede F. Král z ØKC
i Sobota 23.1. v modlitebnì
CASD, vede T. Pospíchal z CB
i Nedìle 24.1. v našem sboru,
vede P. Mrázek z BJB.
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Vedení nedìlních bohoslužeb
24.1. Vladimír Zikmund
31.1. Roman Lukáš
7.2. Otakar Mikoláš
14.2. Petr Maláè (Veèeøe Pánì)
21.2. Daniel Ženatý (v rámci
sborového dne)
i 28.2. Daniel Pala
i 6.3. Daniel Pala (dìtské)
i 13.3. Petr Maláè
i 20.3. Otakar Mikoláš (výroèní
sborové shromáždìní).
i
i
i
i
i

Z jednání starovstva
16.11. Probìhl rozhovor s Lenkou Palovou o jejích zkušenostech
z pastorace. i Staršovstvo také
schválilo nákup hrncù a mís pro
kuchyò. i Pøijalo s potìšením informaci, že organizace letního tábora pro starší dìti se ujali Karel Sívek, Richard Polomík a Nikolaj
Martinák. Tábor bude ve dnech 23.30.7.ve Støíteži. i Rozhodlo o sbírce
do krabièky pro bible pro Afriku
a o sbírce pro vsetínské støedisko
Diakonie. i Souhlasilo s rozpoètem
na stavební úpravy ve faráøském
bytì ve výši 180 tis.Kè. i Vyzvalo
k pøedkládání návrhù na úpravu
farní zahrady. i Hovoøilo o sborových obvodech a o èinnosti Fusionu
a o situaci v mládeži.
21.12. Staršovstvo podìkovalo
organizátorùm podaøených pøedvánoèních akcí: Mikulášské besídky, dìtských bohoslužeb a koncertu
Fusionu.i Rozhodlo o konání výroèního sborového shromáždìní
20.3.2016 s tím, že zprávy pro toto
shromáždìní musí být pøedány do

29.2. br. Davidovi. i Vzalo na vìdomí prozatímní ukonèení druhých
bohoslužeb s tím, že skupina, která
je pøipravovala, bude od ledna organizovat každou tøetí nedìli v mìsíci
podveèerní setkání ve sboru, v zimì
od 16.45, v létì od 17.45. i Èlenové
sdíleli zkušenosti z roznášení vánoèních dopisù, pøi kterém bylo
možné nìkteré èleny sboru oslovit.i Schválilo inventury majetku.
i Seznámilo se s návrhem seniorátního výboru na poøádání kurzu
pro laické kazatele a doporuèilo
oznámit tuto skuteènost ve sboru
pro nalezení pøípadných zájemcù.

Informace z mládee
Se svolením staršovstva jsem se
zaèal úèastnit schùzek mládeže našeho Horního sboru. Po letech tak
obnovuji spolupráci s mladými, s nimiž jsem døíve mnoho let pracoval.
Dùležitou novinkou, vedle absence
kazatelù je skuteènost, že se mládež
od poèátku školního roku na svých
pravidelných páteèních schùzkách
setkává také s mladými z Leskovce.
Uvìdomuji si, jak je dùležité sjednotit se na pojetí, co je hlavním úèelem, smyslem páteèních setkávání
se na mládeži. Máme pøedevším
tvoøit místo, kde mladí mimo náš
sbor najdou vlídné a jejím potøebám
nastavené prostøedí? Nebo je tento
èas tøeba vìnovat nám samým na
upevnìní naší víry a prohlubování
poznání Boží vùle mj. pøi studiu
Písma? Èi je ona hodina a pùl na
mládeži èasem, kdy se máme pøedevším dobøe pobavit a sžít? Má být

každý pátek z gruntu jiný nebo spíše ve své struktuøe stejný? Vedeme
otevøené rozhovory na toto téma
a postupnì nalézáme podobné pojetí páteèních setkávání. Koordinátor
naší mládeže je Pavel Kotrla a spolu
s Martinem Kneblem a dalšími zajišťuje organizaci jak mládeže samotné, tak i rùzných mládežnických akcí. Nemají to vùbec snadné.
Je zde nabídka rùzných hodnotných
setkání a akcí, èasto ve stejném termínu, a mladí se obtížnì rozhodují
pro jednu spoleènou akci. Žel, ne
vždy se daøí jet spoleènì na pobyt èi
setkání a utužovat tak vzájemné
„vnitromládežnické“ vztahy.
Velmi mì potìšila aktivita nìkterých našich mladých na facebooku, která je zamìøená na denní ètení Písma (aktuálnì knihy Pøísloví)
a vzájemné sdílení postøehù z této
èetby. Vynikající myšlenka i skutek.
Jen vydržet! Jednu prosincovou mládež jsme prožili na zámku, kde bylo
setkání osmi mládeží mj. z CB, Majáku, KS, Žiliny a mládeže ze sborù
naší církve v Rùžïky a Hošťálkové.
Peèlivì pøipraveného setkání mj.
i s biblickým výkladem se úèastnilo
odhadem 140 mladých. Poslední
loòská akce byl silvestrovský pobyt
na chalupì u Vrajù v Hošťálkové
– Konèinách. Tøi dospìláci, kteøí zde
postupnì mìli program (Ivan Vodák, Dan Pala a já) se tak mohli setkat
s vìtšinou z našich a Leskoveckých
mladých. Devatenáct nás pak spoleènì nás pøivítalo Nový rok. A hlavnì pøišlého Spasitele.
Dan Žárský
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Z Fusionu
Celkem i s vedoucími je nás do
20 èlenù. Zkoušky probíhají pravidelnì každou støedu. Daøí se zapojovat starší èleny sboru k tomu, aby
ve skupinì mìli zamyšlení a potom
s dìckama rozhovor (zamyšlení už
mìli: Lenka Palová, Jan David sen., Ivan Vodák, Dan Žárský, Dan
Pala, Petr Pala). Je to dobré min. ze
dvou dùvodù – dìcka poznají nìjakého jiného èlena našeho sboru než
nás vedoucí. Èlenové sboru se mohou zase setkat s dìckama z Fusionu a vidìt, jak to na Fusionu chodí.
Pavel Kotrla.
Od øíjna pracuje v našem sboru na èásteèný úvazek pøes
Úøad práce Lenka Palová.

Pokoj vám! Byla jsem požádána,
abych pøedstavila sebe a svou práci
pro sbor: Jsem absolventkou Evangelické akademie v Brnì. S manželem Petrem bydlíme na Ústeckých
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pasekách a máme 5 dìtí.
Moje výpomoc ve sboru se skládá z nìkolika èinností:
Pastoraèní návštìvy èlenù sboru
(vìtšinou starších vìkem) a v rámci
køesťanské služby i „narozeninové
návštìvy“. Vìnuji se i lidem hledajícím cestu k Bohu nebo lidem v tìžkých životních podmínkách. Náplní
návštìv je vìtšinou rozhovor, ètení
Božího slova a modlitba.
Dále výpomoc pøi sborové aktivitì FUSION, kde mám na starost
mladé „kytaristy“ a rozhovory
s mladými o jejich životì a smìrování k Bohu. Pokud by nìkdo stál
o návštìvu, je možné se se mnou
domluvit na tel. èísle 731 565 210.
L. Palová
Také náš administrátor Petr Maláè, faráø v Hošťálkové a náš jáhen
Otakar Mikoláš (který ve sboru nastoupil od 1.12 na úvazek 0,1) konají pastoraèní službu. Tak i je mùžete pozvat.
Otakar Mikoláš se narodil
8. øíjna 1959 v Trenèínì. Vyrùstal
na Vsetínì v Lázkách, základní školu navštìvoval na Horním mìstì
a na Trávníkách, pak studoval
støední zemìdìlskou technickou
školu v Rožnovì pod Radhoštìm.
Období dìtství a dospívání bylo obdobím hledání. Rodièe, matka katolièka a otec evangelík, syna k víøe
nevedli, proto hledal sám. V období
školní docházky chodil s kamarádem do katolického náboženství
a do katolického kostela, v období

støedoškolského studia k adventistùm. Poté, co se seznámil se svou
manželkou Marií, pevnì zakotvil
v ÈCE. S manželkou žije 36 let ve
spokojeném manželství. Mají dvì
dìti, ètyøi vnouèata. Syn je presbyterem ve sboru ÈCE v Rùžïce.
V roce 1991-1993 studoval denním studiem Vyšší odbornou školu
biblickou v Hradci Králové. Po absolvování školy a složení odborné
zkoušky pøed synodní radou mu byl
udìlen dekret volitelnosti a byl zvolen za diakona ve sboru v Jasenné.
Od prosince 1998 byl zvolen za jáhna ve sboru v Hranicích. Tøi mìsíce
po pøestìhování do Hranic mu vlivem prašného prostøedí zaèaly zdravotní potíže, které vedly k pøedèasnému odchodu z Hranic a k volbì za
jáhna v Krnovì. Ani po zmìnì prostøedí se nepodaøilo zdravotní obtíže stabilizovat a bratr Mikoláš byl
v roce 2002 pøeveden do plného invalidního dùchodu, ve kterém je
dodnes.
I pøes svùj zdravotní handicap
se podle svých možností aktivnì
zapojuje do církevního života. Na
èásteèný úvazek byl zvolen kazatelem na pøechodnou dobu, nejprve
ve sboru v Jablùnce, pak v Ratiboøi.
V dobì, kdy byl sbor v Rùžïce po tøi
roky neobsazený, vyuèoval náboženství na základní škole, chodil
na pastoraèní návštìvy a dvakrát v
mìsíci sloužil bohoslužby. Nyní už
druhým rokem pracuje jako seniorátní jáhen Moravskoslezského seniorátu na úvazek 0,2. A od 1.12.
2015 tedy i jako kazatel našeho sbo-

ru na úvazek 0,1. U nás zpravidla
káže a vede liturgii tøetí nedìli
v mìsíci.

Z mimoøádného synodu 21.11.
Synod ve své pracovní èásti jednal zejména o správì a rozdìlování
prostøedkù na diakonické a rozvojové projekty. Bude je rozdìlovat
grantová komise, kterou jmenuje
synodní rada.
Z tìchto prostøedkù (které tvoøí
18% z èástky za restituce) bude každoroènì vyèlenìn 1 milion korun
pro tzv. mikroprojekty. Tyto prostøedky budou rozdìlovat seniorátní sbory podle svého uvážení
a vlastních pravidel. Rozdìlení
mezi senioráty bude provedeno proporcionálnì podle poètu sborù.
Pøibližnì pùl milionu korun roènì bude po stanovenou dobu (napø.
pìt let) urèeno pro pøímé financování stálých osvìdèených projektù
povšechného sboru, napø. pobyty
pro lidi s postižením. Ostatní prostøedky budou èlenìny do tøí základních oblastí:
a) Budování sboru a misie
b) Výchova a vzdìlávání
c) Diakonická práce
Návrhy pro rok 2017 musí sbory
podat do konce øíjna 2016. Grantová komise rozhodne do konce ledna
2017. V létì 2016 se bude konat semináø, kde se zájemci dozví informace, jak a na co je možné žádosti
podávat. Již dnes je jasné, že se
prakticky nebudou moci týkat investic.
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Citát  od koho pak asi?
„Hle, bratøi nejmilejší, pro naše
nepravosti dopustil na nás Bùh
útrapy tak tìžké, že sotva jest dùm,
v nìmž by nebylo nepøátel. A ti netoliko chtìjí rozchvátit náš majetek
a nás o dobrou povìst pøipravit, ale
co více jest, pøejí si prolíti naši krev
... Ó, bratøi nejmilejší, vìzte, že tyto
útrapy, které na nás byly dopuštìny, jsou naší oèistou ... Neukládá se
zrno do stodoly Hospodinovy, dokud není vymláceno buï šleháním,
nebo nohama žencù ... Vzpomeòte
slov Pána, økoucího: Na svìtì budete míti soužení, ve mnì však pokoj.
Jak praví sv. Augustin: Zajisté je
pronásledování køesťana užiteèné,
protože utrpení otevírá sluch srdce,
jejž blahobyt na tomto svìtì uzavírá. Pohlédni na apoštoly a muèedníky, vyznavaèe a panny. Pohleï na
Apoštola, jaká muka snášel. Sám
o sobì praví: V nebezpeèenstvích na
øekách, v nebezpeèenstvích od lotrù, v nebezpeèenstvích na moøi,
v nebezpeèenstvích od lidí svého
národa, v nebezpeèenstvích mezi
nepravými bratry a vypoèítavaje
mnoho takových útrap dí: Neboť
jsem pøesvìdèen, že ani smrt ani
život, ani vìci pøítomné ani budoucí, ani síla atd. nebude nás moci odlouèiti od lásky Kristovy. Kéž vám
všemohoucí Bùh udìlí trpìlivost
a sílu k snášení utrpení a opravdovou a trvalou lásku k tìm, kdo vám
strojí úklady nebo dokonce žízní po
naší krvi. Buïte vytrvalí a uvidíte
pomoc Boží nad sebou: Zláme
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luèištì a rozbije zbranì a štíty spálí
ohnìm a vysvobodí vás Pán Bùh
váš. Což nechť ráèí dopøáti ten, jehož vláda trvá na vìky vìkùv.“
Mohlo by se zdát, že je to od J.A.
Komenského, ale je o dvì století
starší, totiž z dopisu Mistra Ondøeje z Brodu exulantùm v dobì husitské. (Z Tøíska: Literární èinnost
pøedhusitské univerzity). JD

Knihovnièka
Starozákoník Petr Sláma z Evangelické teologické fakulty vydal
pøedloni ve Vyšehradu knihu, která
je upravenou verzí jeho docentské
práce. Má název: „Nové teologie Starého zákona a dìjiny“. V záložce,
charakterizující tuto knihu, se doèteme: „Nástup moderny položil
køesťanùm nové otázky. Náboženství, oznaèované jako dìjinné, spojující svou pøedstavu Boha a svìta
s urèitými dìjinnými událostmi, má
náhle s dìjinami problém. Kritické
zkoumání minulosti tyto události
velmi èasto nepotvrdilo, nebo je ukázalo v jiném svìtle, než jak je líèila
Bible. Ve snaze uhájit platnost Bible tváøí v tváø historické kritice se
koncem 18. století objevil na teologických fakultách nový odborný
žánr, Teologie Starého, resp. Nového zákona. Tento žánr byl pokusem
odpovìdìt na otázku, oè tedy – pøi
vší mnohotvárnosti a starobylosti
– ve Starém, èi Novém zákonì jde.“
Autor v knize sleduje, jak rùzní starozákoníci vykládali èi vykládají
Starý zákon, a to z hlediska vztahu
k dìjinám: Nìkteøí teologové hleda-

jí prvotnì ve SZ informace, ze kterých by se dalo usuzovat, „jak to ve
skuteènosti bylo“, jiní vidí v dìjinách Božího lidu postupné hlubší
odhalování Boží podstaty a Boží
vùle, nìkteøí naopak vidí vrchol
Božího sebesdìlení na poèátku (na
Sinaji, pøípadnì u prorokù) a další
dìjiny (vè.poexilního židovství) vidí
jako úpadek. A opìt jiní teologové
chápou Boží zjevení zachycené ve
SZ jako nìco, na co je tøeba pohlížet
jako na celek, bez ohledu na dobu,
kterou ta nebo ona kniha líèí. Autor
podává výklad teologií SZ dvaceti
šesti nejvýznamnìjších starozákoníkù na základì dùkladného studia
jejich knih a to zejména s ohledem
na jejich vztah k chápání dìjin, jak
bylo naznaèeno výše. Kromì toho
ale sleduje i otázku, zda ten který
teolog (a tím i jeho škola) rozumí SZ
spíše jako objektu zkoumání, nebo
jako projevu hodnot a víry. Autor se
v knize také zamýšlí nad chápáním
dìjin obecnì a ukazuje rùzné filosofické i praktické pøístupy k dìjinám. Všímá si i toho, zda teologové
vnímají SZ jako otevøený dalšímu
duchovnímu pohybu, buï v židovském, nebo køesťanském smyslu.
Kniha je k dostání v nakladatelství
Vyšehrad, nebo je možno si ji vypùjèit ve sboru. JD.

Nìco veselejího
(z knížky J.C.Bermeja: Pøíbìhy
pro uzdravení duše)
Mladý žák jednoho mudrce pøijde k nìmu a øekne: „Mistøe, jeden
pøítel o tobì špatnì mluvil.“

„Poèkej!“ pøerušil jej mudrc.
„Nechal jsi jeho slova prosít tøemi
síty?“ „Tøemi síty?“ podivil se žák.
„Ano. První síto je pravda. Jsi si jistý, že to, co mi chceš øíct, je skuteènì
pravdivé?“ „No, slyšel jsem to od sousedù.“ „Tím druhým sítem je dobro.
Je to, co mi chceš øíct, pro nìkoho
dobré?“ „No ne, spíš naopak.“ „Tak
vidíš! Posledním sítem je nutnost.
Je nutné, abych vìdìl, co tì tak znepokojuje?“ „Upøímnì øeèeno, není.“
„Tak tedy“, øekl mudrc s úsmìvem
na rtech: „Nemusí to být pravdivé,
není to dobré ani nutné. Pohøbìme
to v zapomnìní.

Okénko do sboru
Ivan Vodák pøipravil návrh nutných úprav ve faráøském bytì
vè.rozpoètu. Jde zejména o výmìnu
atypických dveøí a zárubní, opravu
místnosti WC, výmìnu kuchyòské
linky a nátìry a malby. I když se
poèítá s tím, že øada prací bude provedena svépomocí, náklad je rozpoètován na cca 180.000 Kè. K pokrytí tìchto nákladù je možné skládat u pokladní Evy Duškové úèelové dary.

Okénko do Diakonie
V adventní dobì se v obou domovech zintenzivnìly návštìvy, letos
zejména v novém domovì Harmonie. Pøišly sem dìti ze sousední mateøské školky se svým pásmem (a
sklidily velký úspìch) a také studenti z prùmyslovky i z gymnázia.
Ti poslouchali vzpomínky na zašlá
léta i na školu a nìkteré babièky
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a dìdeèci zabrousili pøi tom na veselá témata ze školních lavic. Studenti si pak pøipravili scénky na námìty z tohoto vyprávìní.
A pøed samými Vánocemi si sami uživatelé
nacvièili a pak pøedvedli pásmo o tom, jak
se døív na Valašsku žilo. A ještì jedna zajímavost: Od otevøení zrekonstruovaného
Domova 24.8. žádný uživatel nezemøel.
Jakoby radost z nových prostor dodala i novou sílu …

Humor za kostelem:

Výzva pro èleny sboru:

Pepíèek si vzal k srdci
slova pana faráøe, že máme navštìvovat nemocné
a tak hledá nemocnici. Potká paní støedního vìku
a ptá se: „Babi, jak se dostanu do nemocnice?“ Paní
odvìtí: „Snadno. Ještì jednou mi øekni babi!“

Pokud jste v nemocnici, dejte vìdìt do
sboru (nejlépe Evì Duškové) buï telefonem, nebo pøes rodinu, pøípadnì požádejte
o pøedání zprávy do sboru pøi Vašem pøíjmu, kdy vìtšinou padne i otázka, jestli si
pøejete návštìvu duchovního. Také pokud
víte o nìjakém èlenu našeho sboru, který
se dostal do nemocnice, dejte nám zprávu.
Ať Vás nìkdo ze sboru mùže navštívit a ať
na Vás mùžeme myslet na modlitbách.

Faráø zkouší konfirmanda: „Jak zní osmé pøikázání desatera?“ Odpovìï: „Nepokradete.“ Snad:
„Nepokradeš?“ Konfirmand: „Já nemám odvahu
vám tykat. Vèera jsem
vám pùjèil tužku a dosud
jste mi ji nevrátil.“

Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571 411 722
www.hornisbor.cz
vsetin-horni@evangnet.cz
V kanceláøi vìtšinou najdete ve všední dny od 9.do
12.hodin naši úèetní Evu
Duškovou. V ostatních
dnech nezbytné vìci vyøizujte po telefonu: administrátor Petr Maláè, tel: 739
244 679, kurátor Daniel
Fojtù, tel: 603153274.

foto z dìtské vánoèní slavnosti
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