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Slovíèko pro sbor
Odešel tedy s nimi a vrátil se dolù do
Nazareta; a byl jim poddán. Ježíš pak prospíval moudrostí, vzrùstem i milostí pøed
Bohem i pøed lidmi. (Lukáš 2,51-52)
Konèí doba prázdnin a dovolených a my
se pomalu vracíme do všedního pracovního
rytmu – domù, do školních lavic, na svá
pracovištì. Naèerpali jsme snad mnoho
zážitkù a inspirací. A možná se nám úplnì
nechce se zas „zakousnout“ do povinností.
Z evangelií známe Ježíšovo uèení a èiny,
pøíbìh jeho utrpení a vzkøíšení, nìco málo
z dìtství. A zapomínáme, že za tìmi nejvýše
tøemi roky veøejného pùsobení je tøicet let
jeho života v skrytosti v Nazaretì. To mu
také dalo jméno – Nazaretský. Ano, mohli
bychom øíci, že to byl banální život, který se
pohyboval mezi rodinou, tesaøskou dílnou,
synagogou, sousedy. Ale nebyl to èas ztracený pro Ježíše ani pro nás. Nìco v nìm pomalu a nenápadnì jako zrnko rostlo, co pak
dostalo jasný tvar pøi køtu v Jordánì a otevøelo èas jeho èinù, slov a obìti. Èas, ve kterém se k nám Bùh pøiblížil. Èas naší spásy.
Kéž i pro nás je nastávající všední období
èasem rùstu – nejen toho do výšky úspìchù,
ale také do hloubky moudrosti a milosti
pøed Bohem i lidmi.
Srdeènì Vás zdraví a Boží požehnání
vyprošuje váš nový faráø Pavel Freitinger
Co se v denním tisku nedoèteme
Bratøi, pøemýšlejte o všem, co je pravdivé, èestné, spravedlivé, èisté, cokoliv
je hodné lásky, co má dobrou povìst, co
se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. (ep.Filipským, 4,8)

Co se od èervence událo

i 16. až 21.7. tábor mladi
i

i
i
i

ších dìtí na Nivce
22. až 27.7. rodinná dovolená v Malé Morávce
10.8. stìhování faráøe
Pavla Freitingera a jeho
rodiny z Vanovic
22.8. pøedání sboru novému faráøi
24. až 26.8. festival UNITED
10.9. pøipomínka 500 let
reformace v Ratiboøi.

Pohøby

i 10.8. Miroslava Davido-

vá rozená Dušková z Dolního mìsta (pohøeb vykonal br.far. Pavel Èmelík).
i 5.9. Stanislava Valcháøová z Ústí.
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Co se pøipravuje:

i 22. až 24. 9. potáborový víkend

úèastníkù tábora menších dìtí
ve sborovém domì
i 1.10. køest Lady Babicové
i 8.10. instalace faráøe Pavla Freitingera
i 22.10.odpoledne pro starší a nemocné èleny sboru.

Z jednání starovstva 21.9.
Probìhl rozhovor s br. faráøem
Freitingerem, pøi kterém se hovoøilo m.j. o prioritách jeho práce ve sboru a konstatovalo, že br. faráø se
musí nejprve se sborem dùkladnì
seznámit. i Schválilo sbírku na
køesťanskou službu 3.9. i Schválilo
pøíspìvek na pohoštìní pøi výroèí
reformace v Ratiboøi. i Pøijalo informaci od Sedláèkù z Vrbice, že
vzhledem ke vzdálenosti jejich
souèasného bydlištì od Vsetína pøecházejí do sboru Církve bratrské
v Hodonínì. i Pøijalo informaci
o tom, že ve vìci úpravy farní zahrady se èeká na vyjádøení památkáøù.
i Rozhodlo o vyøazení 4 opotøebených položek z inventáøe. i Rozhodlo o pøevodu pevné telefonní linky
pod internetového poskytovatele.

Tábor pro dìti od 6 do 11 let
na téma pryè z Egypta
Tábor probìhl na chatì Nivka v
Semetínì ve dnech 16. až 21.7. Zaèátek byl na naší farní zahradì, kde
vzplál oheò a ozval se silný hlas:
ZUJ SI OPÁNKY, NEBOŤ MÍSTO,
NA KTERÉM STOJÍŠ, JE SVATÉ.
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Hlas potom posílal dìti za jejich vedoucími, tak vznikly 4 skupiny, které mezi sebou na táboøe soupeøily.
Ve 14.15 hod jsme vyrazili pìšky
do Semetína, kde už pro nì pøipravoval jídlo náš dvorní kuchaø Marek Fojtù, letos s pomocnicí Kateøinou Surou (a Prokùpkem).
Hlavní hry pøipravovali: Michal
Martinák, Radka Bìlíèková, Martin Mikulík, Jarek Kotrla.
Na táboøe se dìti postupnì dovídaly pøíbìhy ze života Mojžíše a Izraelského lidu, který odešel z Egypta do zaslíbené zemì. Na tyto pøíbìhy navazovala velká táborová
hra – tak tøeba dìti stavìly pyramidu, na kterou si musely nakoupit
suroviny, získávaly kousky èerveného krepáku, který obarvil vodu, utíkaly pøed komáry, ošetøovaly zranìného, chytali mouchy, musely obìtovat nìco cenného, sbíraly manu, pøecházely pøes moøe, putovaly a cestou si musely uvaøit jídlo na ohni.
Závìreèná hra spojila všechny
skupinky dohromady a mìly zboøit
hradby a dobýt mìsto v zaslíbené
zemi. To se dìtem podaøilo, pohané
byli vyhnáni a mìstská vìž lehla
popelem.
Poèasí jsme mìli celý týden ukázkové a tak jsme si užili i vodní zábavu na louce – hry s vodními bombami, vystøelování balónkù naplnìných vodou i bitvu se støíkaèkami.
Bìhem tábora mohly dìti plnit rùzné bobøíky: odvaha, zdatnost, mlèení, uzly, zruènost, biblické znalosti.
Dìti mìly možnost provìøit svoji
zruènost pøi tvoøení, se kterým

nám ochotnì pomohla Miluška Mikulenèáková – nabatikovaly si trièka, vyrábìly postavièku Izraelce –
tkaly jí šaty, vyrábìly pyramidu.
Jako biblický program jsme probírali pøíbìhy podle knihy Exodus
2; 6; 12 a mluvili jsme o tom, že Pán
Bùh nás chce pøivést k sobì do ZASLÍBENÉ ZEMÌ a že jen ti, kteøí
v nìj uvìøí a pøijmou obìť Krista,
budou zachránìni, tak jako Izraelci, kteøí uvìøili a potøeli veøeje
svých dveøí krví.
Naše táborová hymna byla na
nápìv písnì Vstaò a pojï:
1. /:Vstaò a pojï v onen kraj,
vstaò a pojï v onen kraj, vstaò
a pojï v onen kraj, kam jdu já.:/
2. Hledat jdeme Boží zem,
Rozluème se s Egyptem,
my tu svatou boží zem naleznem. Každý mùže s námi jít,
staèí jenom víru mít.
Že cestou dál vede nás
Pán Bùh sám

3. Kamarád mi ruku dá,
když už sil mi ubývá,
kamarád mì podpírá, pomáhá.
A tak jdeme spolu dál,
Pouští, lesem, spletí skal.
Hledáme zem, kterou nám
slíbil Pán
4. /:Vstaò a pojï v onen kraj,
vstaò a pojï v onen kraj, vstaò
a pojï v onen kraj, kam jdu já.:/
Mìli jsme 4 družinky: Modrou –
KAMELKY– vedla Kamila Kuželová, zelenou – SEDMILÍSTEK – vedla Isabela Plánková, oranžovou –
ŠUŠNÌ – vedla Kateøina Polèáková, èervenou – MIGRANTY – vedla
Míša Kováèová. Každá skupinka si
vymýšlela název, pokøik a také si
vyrábìla svùj štít.
To byl náš tábor 2017. Zažili
jsme všechno, co k takovému táboru patøí. U táboráku jsme s nejstaršími dìtmi, které už s námi pøíštì
na malý tábor nepojedou, zavzpo-
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mínali na pøedešlé roky a nasmáli
se, když dìti vzpomínaly, tøeba jak
se vždycky bály pøi bobøíku odvahy
nebo jak se jim strašnì stýskalo,
když byly poprvé na táboøe.
Byl to krásný týden a za to, že se
všechno podaøilo, patøí velký dík
všem vedoucím a také pomocníkùm
– Magdì Kotrlové, Jirkovi Surému,
Ivanu Vodákovi, Lucce Šimkové,
Míše Staòkové a kamarádùm, kteøí
pøijeli na velkou bitvu.
A víme, že za námi stál náš Pán,
který nám náš spoleèný èas požehnal.
Zdeòka Polášková (hl. vedoucí)

Rodinná dovolená
Letos se tradièní rodinná dovolená uskuteènila v Jeseníkách
v Malé Morávce. Zúèastnili se evangelíci ze Vsetína, Rùžïky, Hošťálkové, ale i z jiných sborù ÈCE, také
køesťané z jiných církví a koutù
ÈR. Spoleèenství bylo pestré a byla
možnost se seznámit s novými lidmi. V odpoledních hodinách byl èas
na spoleèné nebo rodinné výlety a
odpoèinek. Dopolední program mìli
na starosti manželé Hasmandovi z
AC Valašské Meziøíèí, kteøí mluvili
o manželství. Veèerním programem
posloužil bratr Michal Krchòák
z KS Liberec, který mluvil o evangelizaci, Boží vùli a o 5-ti jazycích
lásky. S bratrem Michalem byla
možnost zajet každé dopoledne
a odpoledne do bližších mìst a zažít, jak oslovuje lidi na ulici a baví se
s nimi o Bohu a víøe. Pøekvapující
byla otevøenost a zájem tìch lidí,
4

s kterými se vedly rozhovory.
Bìhem týdenní dovolené bylo osloveno 50 lidí. Jak dopolední programy o manželství, tak i veèerní programy byly pro mì povzbuzením,
naèerpáním a vnesly do mého života nové impulsy a pohledy.
Pavel Kotrla

Nai na Ukrajinì
Náš sbor byl vyzván k návštìvì
letního kempu pro ukrajinské rodiny, které byly zasaženy válkou
a musely opustit východní hranici.
Tento tábor je poøádán už tøetím
rokem, jeho hlavním organizátorem je bývalý faráø z Cumberlandu
Robet Gamble. K cestì na východ se
pøihlásili tøi mladí dobrovolníci
a oba partnerské sbory jejich cestu
podpoøily. Jejich úèast a všechny
aktivity mìly velmi pozitivní ohlas.
I pro nì samotné mìla návštìva
Odìsy velký význam. Zde je jejich
zpráva:
Dne 16.7. jsme vyrazili do ukrajinské Odìsy, kde jsme se mìli zúèastnit tábora Peace Camp poøádaného organizací This Child Here
pro rodiny, které musely odejít z váleèného území. Ihned po pøíjezdu
jsme se seznámili s Robertem Gamblem, Allou Sorokou a dalšími organizátory tábora a pozdìji také s 12
rodinami, které se tábora úèastnily.
Prožili jsme zde úžasné chvíle, pøi
kterých jsme s dìtmi žonglovali,
chodili po lanì, hráli hry. Také jsme
uspoøádali mezinárodní veèer, pøi
kterém jsme ve zkratce pøedstavili
naši zem a nauèili úèastníky pís-

nièky, které zpíváme v mládeži. Po
deseti dnech jsme se vraceli ohromeni otevøeností, pøátelským pøijetím a také silou rodin, které prožily
válku, opustily své domovy a zaèínaly úplnì od zaèátku.
Dan Voda, Anet Hrbáèková, Martin Knebl (níže s Robertem Gamblem, hl. organizátorem tábora).

filmy se závažnou tématikou. Mezi
úèastníky pøevažovala mládež, ubytovaná pøevážnì ve školách, ale
byly tu i celé rodiny. Menší dìti se
tìšily na taneèní a výtvarné dílny
a na kurz sebeobrany, bohužel ho
letos nemohl vést Kolja Martinák,
který dìti zaujal loni. Organizátoøi
sdìlili, že se na festivalu potkalo
kol. 4500 lidí, z toho na 700 sloužilo
a úèinkovalo. Jako obvykle byla
k dispozici skupina duchovních poradcù a skupina modlitebníkù.
Hlavní program a nìkteré rozhovory pøenášela pøímo televize Noe.
JD

Oslavy 500. výroèí reformace

UNITED
Od ètvrtka 24.8. do soboty 26.8.
probíhal ve Vsetínì již sedmý roèník køesťanského festivalu, jehož
název znamená „Spoleènì“, protože
je pro lidi ze všech církví. Hlavní
program byl na Dolním námìstí a v
Domì kultury (zejména vystoupení
køesťanských kapel a duchovní slovo), semináøe a tvoøivé dílny byly
ve školách, sokolovnì a v našem
kostele, taneèníci vystupovali pøed
Domem kultury, kde také probíhaly rozhovory s hosty a kde bylo
i sportovištì. V kinì se promítaly

aneb s úctou hledìt ke starému
a s nadìjí k novému
V nedìli 10. záøí se v Ratiboøi
konalo celocírkevní slavnostní shromáždìní k 500. výroèí reformace.
Ratiboøský kostel záøil po celkové
rekonstrukci, a vyzdoben kyticemi
pestrobarevných gladiol byl pro
toto setkání dùstojným prostøedím.
Ranní bohoslužby, pøi nichž kázal synodní senior Daniel Ženatý,
byly živì pøenášeny Èeským rozhlasem. Bratr Ženatý vybízí k radosti ze svobody obèanské i svobody
osobní, kterou získáváme v Kristu.
Bohoslužby vedla místní faráøka
Jarmila Wiera Jelinek a na varhany doprovázel celocírkevní kantor
Ladislav Moravetz.
Odpolední program v kostele
moderovali faráøi Pavel Pokorný ze
Støešovic a Hana Ducho, t.è. na mateøské dovolené. Strašnická mládež
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vystoupila se svìží scénkou Xantipa reformace, pøedstavující Kateøinu z Bory, pùvodnì jeptišku a následnì Lutherovu charizmatickou
manželku, s níž mìl velmi hluboký
vztah. S pøednáškou o víøe Martina
Luthera vystoupil Ondøej Macek,
faráø v Nosislavi. Ve struènosti pøipomnìl Lutherùv dùraz, a to spasení pouhou milostí „Sola Gratia“,
lidé si sami nepomùžou, jen Bùh se
mùže smilovat. Luther ale nebyl
apoštolem laciné milosti, ale spíše
odvahy, konat ve svobodì odvážná
rozhodnutí. Bible se stala kritériem jeho teologie, a když si èlovìk
myslí, že se Písmu dostateènì vyuèil, musí znovu zaèít. Modlitba by
mìla pøedcházet všem našim èinnostem, pøesto se obracel proti záslužnickému modlení i proti mechanickému.
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Na pøípravì této slavnostní události se aktivnì podílel místní sbor
i mnozí další obèané Ratiboøe, a to
nejen vytvoøením technického zázemí a bohatým pohoštìním, ale aktivní úèastí na programu. Svým mohutným zpìvem pøekvapili ratiboøští Kosáci, kteøí zazpívali oblíbenou polskou píseò Karolinka. Po
nich vystoupily pod taktovkou Wiery Jelinek Zvonky dobré zprávy.
Radostný zvuk zvonkù byl pohlazením po duši a byl náležitì odmìnìn
bouølivým potleskem. Potìšilo i vystoupení místního pìveckého sboru
pod vedením Rùženky Høíbkové.
Ratiboøský rodák, emeritní senior
Miroslav Frydrych promluvil o luterství v Ratiboøi, jehož dokladem
je i oltáø s pozlaceným nápisem „Samému Bohu sláva, èest“, což je
Lutherova píseò v pøekladu J. Tøa-

novského. Vzpomínal na vysluhování Veèeøe Pánì, po bohoslužbách,
v kleèe pøed oltáøem, s hostiemi,
které se ve sboru pøipravovaly pomocí speciální pánve. Zmínil i datum, kdy se v Ratiboøi poprvé konala slavnost reformace pøed dvìma
sty lety.
Nedìle byla nad oèekávání suchá a teplá, proto bylo pohoštìní podáváno na sborové zahradì, kde
bylo dostatek míst k sezení, k rozhovorùm, prostor pro dìti i cimbálovka k poslechu. V rámci programu
byl v zahradì zástupci církve, kraje,
obce i zahranièních hostù symbolicky zasazen stromek, v duchu
Lutherova citátu: „Kdybych vìdìl,
že zítra bude konec svìta, ještì dnes
jb
bych šel a zasadil jabloò.“
V pøednášce o Lutherovi mne
inspiroval jeho vztah k Bibli. Byť
se mu dostala do rukou poprvé až
v jeho dvaceti letech byl v Bibli jako
doma a Písmo se stalo kritériem
jeho myšlení a víry: cokoli èetl od
otcù a uèitelù církve pomìøoval Biblí. Bibli pøeèetl prý každý rok dvakrát se zdùvodnìním: „Kdyby byla
velkým stromem a všechna její slova byla vìtvièkami, pøeci bych zaklepal na každou z nich a rád bych
chtìl vìdìt, co v nich je, a vždycky
bych dolù sklepal ještì pár jablek
nebo hruštièek.“
df

Knihovnièka - Pavel Hoek:
A bohové se vracejí
Knížka docenta Evangelické teologické fakulty (který m.j. pravidel-

nì hovoøí na semináøích festivalu
UNITED ve Vsetínì) mapuje promìny náboženství v souèasné (postmoderní) dobì. Rozebírá ústup náboženství a jeho souèasný návrat
v rùzných podobách a v poslední kapitole pøináší podnìty pro církevní
práci a zpùsob komunikace s nevìøícími. Píše m.j.: Církve èasto odpovídají na otázky, které si už dnes
nikdo neklade. Aby køesťané vìdìli,
jak mají tlumoèit obsah Ježíšova
uèení, tedy napø. co v myšlení
souèasníkù odpovídá Ježíšovým slovùm a podobenstvím, musí se
opravdu hluboko ponoøit do souøadnic souèasného myšlení, jinak své
zvìstování odsoudí k nesrozumitelnosti. I souèasné „postmoderní“ myšlení, jako to v dìjinách Evropy bývalo èasto, má urèitý základ v køesťanské zvìsti a nìkdy rozvíjí myšlenky, na které tradièní církve pozapomnìly. O souèasné dobì pak
autor hovoøí jako o dobì „postracionalistické“, která objevuje imaginaci, intuici, emoce, spirituální zkušenost a také tìlesnou stránku èlovìka. Také jako o dobì „postideologické“, která nemá pochopení pro víru
jako soubor dogmat èi obecných tvrzení, ale je mu bližší chápat víru
jako zpùsob života, tedy napø. jako
orientaci na Ježíše a jeho lidský pøíbìh. Také jako o dobì „postindividualistické“, kdy je pro èlovìka zásadní zaèlenìní do pøátelské skupiny, a kdy vyhledává – i v církvi - spoleèenství a ne instituci. A jako dobì
„postoptimistické“, ve které hledá
oporu pøed obavami z budoucnosti:
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Vìøící èlovìk mu pak mùže nabídnout
spoèinoutí v dùvìøe, že navzdory všemu zdání je tento svìt a jeho budoucnost v dobrých
rukou. (Knihu vydalo nakl. Mlýn v r. 2012.)
JD

Z køesanského tisku

Humor za kostelem
Finský evangelický biskup pøijede do Bavorska a
otáže se svého hostitele,
zdali je ve mìstì sauna.
Ten zdvoøile odpoví: „Ano,
bratøe, jedna tu je. Je
ovšem, ehm, smíšená.“ „To
nevadí, já tìch pár katolíkù na tu chvíli snesu.“

Staøièký bratr úèetní používal v našem
sboru pro své výpoèty obyèejnou tužku
a nìjaký papír, tøeba sáèek od rohlíkù. Kupoval si i sešit. Mìl vždy dokonalý pøehled,
všechno sedìlo. Obèas mne poprosil, abych
na psacím stroji naťukal nìjaký pøíkaz do
banky. Na konci roku vystøihl z krabice od
bot dva obdélníky, prošil motouzkem a úèetní rok tím zpùsobem uložil. – Dnes nám
úèetnictví zpracovávají tøi sestry. Používáme k tomu tøi poèítaèe a placený program.
Vzniknou tøi šanony, pár poøadaèù, vytiskne se spousta papírù, vyplní tabulky off
i online. Pokladní deník z papírnictví, kniha závazkù. Všechno sedí. Máme pøehled.
– Jen mi není jasné, kterými cestami se ten
pokrok ubírá.
(Glosa „Vìøíte na pokrok?“ Michala Kitty v Ès. Bratru 7-8/2017)

Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571 411 722

Okénko do sboru

www.hornisbor.cz
vsetin-horni@evangnet.cz

Osmkrát koncem srpna se náš kostel
zaplnil mladými lidmi témìø do posledního
místa. Nebylo to ale pøi bohoslužbách na
pøivítání faráøe, ale pøi semináøích na festivalu United. Mikulaš Kroupa, zakladatel
projektu „Post bellum“, hovoøil o lidech,
kteøí v minulosti trpìli pro svou víru, senátor Zdenìk Papoušek hovoøil na téma „Køesťan v politice“, pøedseda adventistù Vítek Vurst hovoøil o tom, že i pøes bolestnou
minulost mùže být køesťan šťastný
a Tomáš Suss o tom, jak se vyrovnat se selháním.
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Katechetka se ptá dìtí
v nedìlní škole: „Proè musíme být v kostele potichu?“ Jedna dívka odpoví:
„Protože tam nìkteøí spí.“

V kanceláøi vìtšinou najdete ve všední dny od 9 do
12 hodin naši úèetní Evu
Duškovou. V ostatních
dnech potøebné vìci vyøizujte po telefonu: 732 116
894 (br. far. Freitinger)
Redakèní rada: Jana Buzková, Jaroslav Kotrla,
Marek Fojtù, Jan David
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus * Neprodejné

