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Návtìva manelù Freitingerových
Na nedìli Jubilate z kazatelny zaznìla
slova o tom, aby bohoslužby byly radostí
a službou Bohu. Tím, kdo nám 17. dubna
tlumoèil Písmo, byl bratr faráø Pavel Freitinger z Vanovic. Pøijel spolu se svou manželkou Lenkou, která je faráøkou na
témže sboru, na pozvání našeho staršovstva. Freitingerovi ve Vanovicích slouží již
13 let a jsou pøipraveni vyslyšet nové povolání a zmìnit sbor svého pùsobení, byť jsou
ve svém souèasném sboru velmi spokojeni
a práce se jim daøí. Rozhovor s obìma manžely Freitingerovými probìhl ve sborovém domì po bohoslužbách.
Zájem èlenù sboru seznámit se s novým
kandidátem na uvolnìné místo kazatele
byl dosti velký. Bratr faráø se struènì pøedstavil, seznámil nás se svými aktivitami ve
sboru a odpovídal na èetné dotazy. Díky
tomu, že ve sboru, který má nìkolik kazatelských stanic pracují oba, vìnují se výuce
dìtí v místech jejich bydlištì pøípadnì je
svážejí auty do jednotlivých kazatelských
stanic. Svoji energii mohou vìnovat i na
práci ve støedisku Diakonie v Letovicích.
Daøí se jim také hudební aktivity, oba jsou
hudebnì vybaveni a pochvalují si, že ve sboru dobøe funguje pìvecká skupina složená
z bývalých mládežníkù.
Co se v denním tisku nedoèteme
V soužení buïte trpìliví, sdílejte se
s bratøími v jejich nouzi, ochotnì poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro
na ty, kdo vás pronásledují, dobro a ne
zlo. (dopis ap. Pavla do Øíma, 12,12)

Bratr Pavel Freitinger
pochází z kazatelské rodiny.
Pamìtníci vìdí, že jeho dìdeèek a babièka Freitingerovi na Vsetínì trávili poslední léta svého života. Pavel se musel zákonitì vyrovnávat s urèitými oèekáváními, která na nìj byla
v mládí kladena. O svém
dalším smìøování ale rozhodoval sám. Cítil povolání
pro studium teologie a pro
práci na sboru. První kazatelské zkušenosti sbíral na
sborech v Olešnici a Prosetínì.
Jeho manželka Lenka je
z èeské evangelické rodiny,
která pochází z polského
Zelowa. Pøiznává, že víra
zelowských byla tradiènì
niternìjší, a že pietistická
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zbožnost je jí blízká. Oba manželé
vyjádøili toleranci k rùzným typùm
zbožnosti.
Staršovstvo se jednoznaènì rozhodlo bratra Freitingera požádat
o kandidaturu na uvolnìné kazatelské místo a je pøipraveno o podmínkách jeho povolání jednat. Je nezbytné, aby i sestra Lenka Freitingerová našla uplatnìní v nìkterém
z blízkých uprázdnìných sborù.
I my se musíme snažit o to, aby i v
našem sboru našla své místo a mohla se tu èasem cítit doma. Nezbývá
než si pøát, aby všechna jednání
byla úspìšná a vedla ke zdárnému
konci, respektive novému zaèátku.
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Z jednání starovstva

22.2. Hovoøilo o materiálech pro
výroèní sborového shromáždìní
a o rozpoètu na rok 2016, tak jak
byl zpracován hospodáøem sboru,
a doporuèilo výroènímu shromáždìní zpracované materiály a rozpoèet schválit. i Na konferenci
s partnerskými sbory v USA, která
bude koncem dubna v Praze, delegovalo Alenu Zikmundovou a Sáru
Fojtù. i Vzalo na vìdomí rezignaci
Miriam Kotrlové na vedení loutkového divadla. i Souhlasilo s úèastí
na Noci kostelù 10.6. s tím, že je tøeba ještì promyslet program. i
Schválilo konání tøí postních
veèerù s kazateli z ekumeny místo
biblických hodin. i Odmítlo návrh
na sborový víkend v Kychové 15.17.4. pro nevhodnost termínu s tím,
že bude s J.Bartonìm jednat o ter2

mínu v záøí. i Diskutovalo o prioritách práce budoucího faráøe, které
by byly pro sbor nejvíc pøínosné. i
Upøesnilo odpovìdnost za sborové
obvody v souvislosti s velikonoèními sborovými dopisy. i Pøipomnìlo
tìm, kdo konají pastoraci ve sboru,
existenci sociálního fondu.
21.3. Podpoøilo dopis br.Mikoláše synodní radì ve vìci naplnìní
usnesení synodu, který mu dal dispens, umožòující složit faráøské
zkoušky i bez dokonèeného studia
na ETF. i Vzalo na vìdomí dopis z
Leskovce se seznamem èlenù ÈCE,
kteøí se odstìhovali z Leskovce na
Vsetín.i Upøesnilo program Noci
kostelù. i Schválilo práce v okolí
kostela, které navrhl Ivan Vodák.
18.4. Diskutovalo o rozhovoru
èlenù sboru s manželi Frietingerovými, který probìhl 17.4.po bohoslužbách a povìøilo kurátora a místokurátora odesláním dopisu br.faráøi Frietingerovi s tím, že staršovstvo vyjadøuje vážný zájem jednat
o jeho pøípadné budoucí službì ve
sboru. i Diskutovalo o sborovém
webu a hledá nìkoho, kdo by aktivnì vyhledával materiály pro to, aby
stránky byly aktuální. i Povìøilo
kurátora zpracováním fotografií
z èinnosti sboru pro seniorátní nedìli 29.5. s tím, že mu budou zaslány
fotografie z akcí. i Povìøili kurátora pozvat br.Moravetze na besedu
o novém zpìvníku. i Schválilo proplacení cestovného Pavlovi Kotrlovi na semináø pastoraèních pracovníkù. i Zabývalo se také malým
poètem dìtí v nedìlní škole.

Co se pøipravuje

i 15.5. Svatodušní svátky (slouží
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Otakar Mikoláš).
22.5. bohoslužby s vystoupením
Fusionu (slouží Daniel Pala).
29.5. v našem sboru slouží
Otakar Mikoláš,
souèasnì je od 9.30 seniorátní
nedìle v Kateøinicích.
5.6. slouží Daniel Pala.
10.6. Noc kostelù.
12.6. slouží Petr Maláè.
19.6. slouží Otakar Mikoláš.
10. až 15.7. tábor pro mladší dìti
(ve vìku 6 až 10 let) v chatì Nivka v Semetínì.
23. až 30.7. tábor pro starší dìti
ve Støíteži n.B. pod heslem
„Vzhùru na palubu“.

Výroèní sborové
shromádìní
probìhlo 20.3. po bohoslužbách.
Vzalo na vìdomí zprávy, které byly
k dispozici pøedem a byly zveøejnìny v minulém èísle tohoto sborového listu a také zprávu revizorù
úètù, pøednesenou na místì, podle
které bylo úèetnictví roku 2015 bez
závad. Pro rok 2016 zvolilo za èleny
revizní komise Pøemysla Barana,
Hanu Kotrlovou a Jaroslavu Sivkovou. Shromáždìní nepøijalo žádná
další zvláštní usnesení.

Modlitby 24/7
Od soboty 16.4. do soboty 23.4.
probíhal ve Vsetínì „modlitební
øetìz“. V krásnì upravené místnosti v Domì kultury se po hodinách
støídali modlitebníci z rùzných
vsetínských církví. Pøipravené panely zvaly k modlitbám za mìsto
Vsetín, za místní sbory, za rodiny,
ale zvaly také k projevùm vdìènosti. Každý mohl pøipsat svoji modlitbu nebo vdìènost. Èíst si z bible,
zahrát na kytaru nebo hodinu strávit v tichosti, a to pøípadnì pøed
køížem. Tato akce obèas probíhá ve
více mìstech souèasnì, na Vsetínì
již po nìkolikáté.

Letos za Kubu
4.3. bylo v našem sboru ekumenické shromáždìní v rámci Svìtového dne modliteb. Program pøipravují vždy ženy z nìjaké zemì,
vìtšinou nám hodnì vzdálené. Sestává z informací o zemi a køesťanech v ní, jejich písních, jejich tradièních jídlech, jejich radostech
a starostech, a konèí výzvami
k modlitbám. Shromáždìní ve
Vsetínì již nìkolik let pøipravuje
skupina žen z 8 místních denominací a to vždy v jiném sboru. Pro 30
úèastníkù to letos byla pøíležitost
nejen se dozvìdìt víc o Kubì (její
historii i souèasnosti, ale napø. si
i prohléhnout turistické mapy
a ochutnat jídla podle jejich receptù), ale hlavnì se modlit za
køesťany na Kubì a za to, aby se
jejich politická a i hospodáøská situace postupnì zlepšovala.
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Návtìva z USA
Na nedìli Cantate jsme pøi bohoslužbách radostnì zpívali, a to èesky i anglicky. Nejen proto, že jsme
slavili každoroèní den Diakonie, ale
hlavnì proto, že našimi hosty byly
dvì sestry z partnerského sboru
v Cumberlandu, ze státu Maryland, USA, a to Linda Smith a Georgene McKenzie.
Obì sestry se zúèastnily v Praze
nìkolikadenní konference o partnerství mezi sbory ÈCE a Presbyterní církví, jejíž souèástí byla víkendová návštìva sboru. Byly ubytovány v rodinách a èlenové sboru
se s nimi mohli setkat k rozhovoru
pøi sobotní sborové veèeøi. Linda
a Georgene nám promítly obrázky
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z jejich sborového života a odpovídaly na dotazy posluchaèù. Byly
velmi potìšeny, že pøítomní èlenové
našeho sboru vytvoøili pøíjemnou
atmosféru.
Presbyterní církev je organizaènì velmi podobná naší ÈCE a sbor
v Cumberlandu má mnoho podobného s naším sborem. V Cumberlandu dobøe funguje i tradièní americká nedìlní škola, která slouží ke
vzdìlávání všech èlenù sboru, nikoli jen dìtí. Probíhá každou nedìli od
9.45 ve sborových prostorách, kde
v nìkolika skupinách se paralelnì
vzdìlávají jak dìti, tak dospìlí. Skupiny dospìlých si sami volí témata,
ať studium biblických knih nebo
jiné literatury, a jejich èlenové se

podílí na vedení. V 11 hodin se shromáždí v kostele na klasické bohoslužby.
Sbor v Cumberlandu se snaží
hledat nové formy práce, zejména
s mládeží. Také jejich misijní aktivity jsou velmi rozvinuté. Snaží se
pomoci sociálnì slabým a lidem bez
domova v místì svého sboru, a to
zejména potravinovými balíèky
a pozváním k hotovému jídlu ke
stolu. Jejich pomoc je smìrována
i na další kontinenty, a to do Nepálu, Pákistánu, afrického Malawi
nebo na Ukrajinu. Vždy se snaží
o to, aby se nejednalo jen o zasílání
finanèních prostøedkù, ale i o modlitební službu a praktickou pomoc.
Do partnerství se sborem v Cumberlandu jsme zapojeni již asi pìt
let. Tìžištìm našich aktivit je výmìna dopisù a informací o èinnosti
sborù a pøíprava spoleèných bohoslužeb. Vzhledem ke znaèné vzdálenosti jsou vzájemné pøímé kontakty sporadické. O to vìtší vzácností pro nás byla návštìva obou
sester v našem sboru.
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Knihovnièka - Jan Synek:
Svobodni v nesvobodì
Kniha na pozadí vìzeòské praxe
komunistického režimu sleduje,
jak si vìøící vìzni, zejména knìží a
další duchovní, dokázali uchovat
ne jen svou víru, ale i v nejtìžších
situacích základní prvky náboženského života. Popisuje situaci v jednotlivých vìzeòských komplexech
a pracovních táborech, v naší zemi,

jednak z oficiálních dokumentù,
které autor získal jako pracovník
Ústavu pro studium totalitních režimù, jednak ze svìdectví vìznìných.
Na závìr konstatuje: „Lidé persekvovaní z dùvodu náboženství se
nesklonili, neboť ve svém utrpení
našli smysl. Zjistili, že i ve fyzické
nesvobodì mohou zùstávat vnitønì
svobodni. Víra byla velkou zbraní
proti nástrahám každodenního vìzeòského života i proti ideologii,
která uvrhla své odpùrce za møíže.
Stává se formou odporu a zdrojem
vlastní myšlenkové integrity, nezávislosti a nepodøízenosti.“ V knize
najdeme øadu krátkých portrétù
významných osobností duchovního
života, vè.tìch, kteøí ve vìzeních
a pracovních táborech zahynuli,
a také nìkteré souhrnné údaje:
Poèet vìznìných diecézních katolických knìží z èeských zemí v padesátých a šedesátých letech pøesáhl
450, za møížemi se tedy ocitl témìø
každý pátý a prakticky všichni biskupové. Øeholníkù bylo vìznìno
358 (vè.témìø všech pøedstavených
komunit) a ostatních 1242 øeholníkù bylo internováno. Vìznìno bylo
také 102 øeholnic. Kniha zmiòuje
i 12 knìží církve Èeskoslovenské,
9 baptistù, dva faráøe ÈCE, nìkolik
kazatelù Církve adventistù s.d.
a jmenovitì též nìkolik èlenù Svìdkù Jehovových.
Kniha je k dispozici v mìstské
knihovnì.
J.D.

5

Co moná nevíte
Než naše staršovstvo odsouhlasilo postup pøi revitalizaci farské
zahrady, požádal jsem odborníka
o jeho názor. Tady je pohled èlovìka, milovníka pøírody a všeho živého, který léta pracoval nejen jako
agronom, ale i jako pìstitel ovocných i okrasných stromù, keøù
a kvìtin. Je jím ing. Jiøí Vodák, èlen
staršovstva rokytenského sboru
BJB. Peèlivì si prohlédl zahradu
a øekl zhruba následující. Z ovocných stromù nedoporuèuji zachraòovat èi „zmlazovat“ nic. Jsou vyžilé, staré, zanedbané a nevhodnì
vysazené. Zvláštì v horní èásti zahrady se stromy vzájemnì prorùstají, cloní si a je vidìt, že jim po léta
chybìla odborná (èi jakákoliv) péèe.
Za farou (pøed kostelem Dolního
sboru) bych radil vše proèistit
a seøezat lísky, které pustí svìtlo
k pùdu pokrývajícímu bøeèťanu.
Ale radikálnìji bych zatím nepostupoval, aby tam nìjaká zeleò stále oživovala prostor. Doporuèuji
zvážit kam umístit kompostér, aby
se zde pokosená tráva nehrnula na
svah nad cestou jako dosud. Pak tu
máme pøestárlé túje. Ta na rohu
fary (který je bližší katolickému
kostelu) by mìla jít pryè a neclonit
krásnou budovu, kterou fara bezpochyby je . Ale i ty ostatní túje,
v pøední èásti zahrady (podél plotu), musí také ustoupit. Za záchranu stojí jen nìkolik okrasných tisù.
Jednak v místì uprostøed mezi kostelem a informaèní vitrínou a pak
také nad zdí, podél pøíjezdu k faøe.
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Co by tedy bylo potøeba udìlat nejrychleji? Do konce bøezna (oficiální
období vegetaèního klidu) pøednì
zmladit tis, který sousedil s nyní již
vykácenou borovicí nad vjezdem
k faøe (a díky které strádal). Ten by,
oddalováním zásahu, zbyteènì ztrácel šanci na obnovu a mohl by (pokud dostane pøíležitost a využije ji)
zkrášlit roh vjezdu k faøe. Pokud se
seøeže, tak má snahu obrazit
a zkrásnìt. Okolo by to chtìlo jen
doèistit smìrem k okraji zídky, která je rùznými koøeny narušována.
Ostatní rostliny potøebují prostøíhat a upravit… Tolik zkušený zahradník. Dnes mohu doplnit, že
nìco z výše popsaného už se podaøilo realizovat. Vìtví a odpadu bylo
tolik, že objednaní pracovníci Technických služeb (se štìpkovacím strojem) museli pøijet dokonce dvakrát
(pozn. pálení zahradního odpadu
mìstská vyhláška zakazuje pod
hrozbou pokut). Do sbìrného dvora
jsme také vyvezli vrchovatý pøívìsný vozík shnilých desek, kouskù
a zbytkù rozpadlého plotu, další
plný kamení a zlomkù cihel a bylo
sesbíráno nìkolik pytlù textilních,
plastových a jiných odpadkù. Ale
i tak nás práce èeká stále hodnì.
Mimo nedokonèené kácení zmínìných pøerostlých tújí je potøebné
vybudování nového kompostéru,
oprava toho stávajícího v levém horním rohu zahrady, dále osázení holého svahu za kostelem a též postupné srovnání terénních vln
stìžující seèení trávy. Nejde o žádný velký projekt. Pokud mohu mlu-

vit za údržbu sborového majetku, je
mým skromným cílem, aby byla
zahrada hezkým prostorem k posezení, ke hrám dìtí, a aby byla èistá
a udržovaná. Porosty omlazené,
potìšující oko každého návštìvníka. Z pokácených stromù pak bude
dostatek døeva k poøádání táborákù, k pískovišti pøibude ještì houpaèka pro dìti a možná èasem dojde
i k pøeložení telefonního kabelu ze
sloupu do zemì, aby ani ten zahradu vzhledovì nerušil. Pøedstavám
a snùm se žádné meze nekladou.
Dìkuji vám všem, kteøí mùžete
a pøiložením ruky k dílu ony sny
postupnì mìníte v realitu.
Ivan Vodák

Okénko do sboru
V pátek 5.3.oslavil náš kurátor
Daniel Fojtù padesátiny. Pozval do
sborového domu kromì své rodiny
také èleny staršovstva a další pøátele ze sboru a jejich partnery a pøipravil pro nì kromì bohatého jídla
také kupu zábavných her. Byla to
pøíležitost, jak se víc poznat
a sblížit, jak si uvìdomit, kolik osobností s rùznými obdarováními ve
sboru máme, a kolik máme dobrých
pøátel, protože náš vzájemný vztah
je zakotven ve spoleèenství s Ježíšem. V nedìli Daniel Pala v kázání
m.j. citoval výrok z prvokøesťanských dob o tom, že køesťané se milují døív než se poznali. Myslím, že
pøi zmiòované oslavì jsme poznali,
že se máme rádi tím víc, èím víc
jsme se poznali.
JD

Nový evangelický zpìvník

Autor Okénka (i dalších
pøíspìvkù) a šéfredaktor èasopisu zachycen pøi dubnové sborové brigádì v Diakonii.

S pøekvapením jsem zjistil, jakou diskusi vyvolala zmínka o chystaném zpìvníku pøi únorovém rozhovoru se synodním seniorem Danielem Ženatým. Netušil jsem, jak
je tato událost nìkterými sledována
a jaké emoce vyvolává. V minulém
mìsíci pøišel dopis ze Synodní rady,
který se této záležitosti týká a tak
mne napadlo dát ho na vìdomí prostøednictvím tìchto stránek - viz
dále. (df)
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Nový evangelický zpìvník

Humor za kostelem

Milé sestry, milí bratøi,
v souvislosti s blížícím se 100. výroèím
vzniku Èeskobratrské církve evangelické
v roce 2018 plánujeme vydat nový zpìvník.
Zpìv spoleèných písní je významnou
souèástí našich bohoslužeb, spoluutváøí
naši osobní zbožnost, tvoøí jednotu v Kristu, vzdìlává a utvrzuje nás ve víøe. Chceme, aby zpìvník v našich sborech nesloužil
jako další doplnìk ke zpìvníkùm, které
nyní užíváme, nýbrž aby je zcela nahradil.
Proto stojí za to vìnovat pøipravovanému zpìvníku mimoøádnou pozornost. Chceme být pøipraveni pøijmout dílo, které
ovlivní podobu našich bohoslužeb i naši
zbožnost v dalších letech.
Nový zpìvník pøipravuje synodem
k tomu povìøená komise od roku 2004. Dìkujeme jí za to, obsah a rozsah vykonané
práce je nepøedstavitelný.
Uskuteènilo se již mnoho besed ve sborech, seniorátech, vyšlo mnoho èlánkù
v církevním tisku. Synody byly o postupu
pøíprav vždy plnì informovány.
Letošní kvìtnový synod bude schvalovat
koneèný výbìr písní a osnovu celého zpìvníku. Tento krok, který vzhledem k celkovému velmi nároènému harmonogramu prací
nelze odkládat, považujeme za dùležitý.
Pøijímejme pøejnì, vdìènì a radostnì,
že církev žije a smí èerpat z pokladù dávných i souèasných. Informujte se, ptejte se,
zvìte k besedám èleny komise. Modlete se,
proste Boha o sílení tìch, kdo na novém
zpìvníku pracují. Proste Boha o požehnání
díla, které tak významnì bude sloužit Boží
oslavì a naší víøe.
Veškeré informace ke zpìvníku naleznete na http://novyzpevnik.evangnet.cz/.
Podepsání všichni èlenové Synodní rady

V pátek telefonuje senior mladší faráøce ze sousedního sboru: „Doneslo se
mi, že se zítra vdáváte a
dokonce podeváté. To se
mi moc nelíbí.“ Faráøka:
„Mnì taky ne, ale co jsem
mohla dìlat, jediný volný
termín na radnici byl tak
brzy ráno.“
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„Vaše slova jsem si vzala k srdci, pane faráøi“,
chlubí se starší žena. „Už
celý týden jsem manželovi
neøekla køivé slovo!“
„A jak jste to dokázala?“ „No, manžel je na služební cestì.“
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: 603 153 274.
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