
Milé sestry a bratøi, milí pøátelé, vážení ètenáøi,
jako každoroènì, máte možnost se seznámit ve s tím, jak náš sbor hospodaøil v loòském
roce. Tato zpráva je souèasnì informací o tom, jak jsou Vaše dary využívány. Tyto slouží
sboru i potøebným mimo náš sbor, jak v ÈR tak i v zahranièí. Vaše peníze pomáhaly tìm
nejchudším na svìtì i lidem zkoušeným rùznými pøírodními katastrofami napø. po
zemìtøesení v Japonsku. Pøedkládáme Vám i tabulku, ve které jsou uvedeny celocírkevní
a další sbírky, které jsme posílali potøebným u nás doma i ve svìtì.
Z finanèního pøehledu je vidìt, že jsme hospodaøili se ztrátou, která je pokryta z penìžních
prostøedkù, jež jsme mìli k dispozici na poèátku roku. Stejným zpùsobem bude uhrazena i
plánovaná ztráta v rozpoètu na letošní rok.
Velice si Vážíme Vaší obìtavosti a podpory sborové práce, protože v dnešní dobì je pøíspì-
vek pro církve od státu èím dál tím menší a financování života sboru závisí hlavnì na jeho
èlenech. Život sboru není jenom pøíspìvek na plat kazatelù, kostelníka, úèetní, zajištìní
tepla, vody, svìtla jak v kostele tak i na faøe a ve sborovém domì, ale je to i spousta nákladù
spojených s aktivitami pro dìti, mládež, støední generaci i pro starší èleny našeho sboru.
Pro pomoc sborùm v naší církvi, které opravují nebo budují nové sborové budovy a kostely,
slouží Jeronýmova jednota, jejíž leták je pøiložen jako každoroènì k našemu dopisu.
U velikonoèního dopisu najdete také složenky, kterými lze zaplatit jak salár, jež slouží pro
potøeby našeho sboru, tak i dar na Jeronýmovu jednotu. Své dary a pøíspìvky mùžete také
uhradit pøevodem z bankovního úètu na sborový úèet è. 1765788359/0800 u Èeské spoøi-
telny. Variabilní a specifický symbol prosím opište ze složenek. Salár je také možno platit
pravidelnými mìsíènímu platbami z Vašeho bankovního úètu, nebo mùžete peníze pøinést
i v hotovosti do farní kanceláøe každý pracovní den dopoledne èi v nedìli po bohoslužbách.
Všem ochotným dárcùm dìkujeme za dary, kterými pomáhají nejen v našem sboru, ale i
jinde u nás a ve svìtì.

vELIKONOce 2012

SbOrový dopis
horního sboru Èce na vsetínì

Pøehled hospodaøení - Farní sbor ÈCE Vsetín, Horní sbor

ZPRÁVA HOSPODÁØSKÉ KOMISE
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První den po sobotì, když ještì byla tma,
šla Marie Magdalská k hrobu a spatøila,
že kámen je od hrobu odvalen.
Bìžela k Šimonu Petrovi a k tomu uèedníkovi,
kterého Ježíš miloval, a øekla jim:
"Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili."
Petr a ten druhý uèedník vstali a šli k hrobu.
Oba dva bìželi, ale ten druhý uèedník
pøedbìhl Petra a byl u hrobu první.
Sehnul se a vidìl tam ležet lnìná plátna,
ale dovnitø nevešel.
Po nìm pøišel Šimon Petr a vešel do hrobu.
Uvidìl tam ležet lnìná plátna, ale šátek,
jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny,
nýbrž byl svinut na jiném místì.
Potom vešel dovnitø i ten druhý uèedník,
který pøišel k hrobu døív; spatøil vše a uvìøil.
(Janovo evangelium 20,1-8)



Poznáte pravdu a pravda vás uèiní svobodnými. (Jan 8,32)
Ježíš mu odpovìdìl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepøichází k Otci než
skrze mne.“ (Jan 14,6)

Milí ètenáøi velikonoèního dopisu!
Existuje vùbec Pravda? Je vùbec nìjaká objektivní pravda? Nevím jestli ten vý-
rok o tom, že všechna pravda je vlastnì relativní a není žádná všeobecná pravda,
je pouze záležitost dnešní doby a nebo se to øíkalo už døíve.
Ať to je jakkoliv, lidé vždy pravdu hledali a bylo jim jedno co øíká ta a ta doba.
Nabízí se nám otázka proè lidé hledají pravdu. Proè potøebujeme nìèemu vìøit?
Možná proto, že jednou z charakteristik pravdy je, že má vliv na naše životy. A
také pokud ji nerespektujeme, mùže se nám to vymstít. Ukažme si to na nìkolika
pøíkladech. Napøíklad víme, že vysoké napìtí zabíjí. Víme také že každé tìleso je
pøitahováno k zemi. Je pravda, že když nespíme, jsme unavení ...
Když se tedy zamyslíme nad uvedenými pøíklady, tak nám dojde, že tyto uvedené
pravdy platí i pøesto, že se nám líbí a nebo nelíbí. Zároveò je pro nás dùležité, že
pokud by jsme tyto pravdy nerespektovali, tak bychom mohli klidnì i zemøít.
Podobnì to platí i v mezilidských vztazích. Napøíklad pokud se budu posmívat
svým dìtem, vyrostou z nich zakomplexovaní jedinci. Pokud se budu chovat ke
své ženì zle, náš vztah se brzy rozpadne, a mohli bychom najít mnoho dalších pøí-
kladù.
A proto se stojí za to ptát, zda má køesťanství pravdu a nebo ne, zda mùže být pro
nás tou jedinou objektivní pravdou. Pokud totiž Ježíš tvrdí, že jen On je pravdou
a že jen On nás dovede k Bohu a pokud souhlasíme s tím, co bylo napsáno o prav-
dì, pak to pro nás znamená jediné, a to, že velmi riskujeme pokud v tuto pravdu
nevìøíme, pokud stojíme mimo tuto pravdu. Stejnì jako riskujeme tehdy, když
nerespektujeme urèité zákony ve svìtì (ať už fyzikální èi jiné).
Je potøeba také dodat, že køesťanské uèení a uèení jiných náboženství je tak od-
lišné, že skuteènì není možné, aby vlastnì bylo jedno, èemu vìøíme.
Pokud se lidé ptají po pravdì, není to známka jejich hlouposti, tito lidé moc dobøe
ví, že pokud existuje Bùh a my budeme žít tak jako by nebyl, velmi se nám to
mùže vymstít.
V souèasnosti mnoho lidí tvrdí, že vìøí v Boha a tøeba i v Krista, ale jejich život a
postoje vypovídají o nìèem jiném. Možná je to tím, že „vìøí, že je nìco nad námi“
ale nikdy se na Boha nespolehli, nikdy Boha nepustili do svého života. Tím se vy-
dìlují z pravdy a stojí mimo ni.
Mnoho lidé také tvrdí, že jsou dobrými lidmi a že nic špatného neudìlali. Ovšem
velikonoèní zvìst mluví o nìèem jiném. Ukazuje, že Kristus zemøel na køíži za
naše høíchy a že nikdo není dobrý a nikdo svými skutky nemùže být ospravedl-
nìn pøed Bohem. To lze jedinì vírou v Krista jako svého osobního spasitele.
Velikonoèní zvìst nám ukazuje, že jediná Pravda je v Kristu, že on je tou
Pravdou, kterou hledáme v našich životech.

A jediné co nám brání pøijmout tuto Pravdu jsme my sami. Je na nás, abychom
prosili Boha o odpuštìní, o zmìnu našich životù a vstoupení této Pravdy do na-
šich životù.

Stanislav Mikulík

Pane Bože, vyznáváme, že Ty jsi nejvyšší Pravdou, tou jedinou. Vyznáváme, že kro-
mì Tebe nikoho a nic nemáme.
Náš Bože, prosíme vstupuj do našich životù. Prosíme dej, ať hledáme Pravdu a ať
Ji v Tobì nacházíme. Odevzdáváme Ti svùj život, prosíme abys ho promìòoval a
naplòoval láskou k bližním. Prosíme dej, ať se Tebe držíme a na Tebe spoléháme.

Vladimír Buzek
kurátor

Jménem staršovstva

Stanislav Mikulík
jáhen

Pavel Èmelík
jáhen

POØAD VELIKONOÈNÍCH BOHOSLUŽEB V ROCE 2012

Pro dìti:

Pro dorost:

Pro mládež:

Zelený ètvrtek 5. dubna: 18:00 h Pašije (spoleènì s Dolním sborem)
Velký pátek 6. dubna: 9:30 h Bohoslužby se sv. veèeøí Pánì
Velikonoèní nedìle 8. dubna: 9:30 h Bohoslužby se sv. veèeøí Pánì

Rádi bychom Vás upozornili a pozvali, kromì pravidelných nedìlních bohoslužeb
a biblických hodin, i na další akce, které poøádáme:

nedìlní škola ve sborovém domì od 9:30
Letní tábor 15. - 20.7. v Semetínì na Nivce

schùzky dorostu v pátek od 16 do 18 hodin
Letní tábor 5. – 14.8. ve Støíteži

schùzky mládeže každý pátek od 18:30 do 21 hodin

Tìšíme se na setkání s Vámi!

Vydává: Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické ve Vsetínì, Horní sbor,
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www.hornisbor.cz, e-mail: horni.sbor@worldonline.cz


