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o kterém mluví Izajáš, je
urèené právì do tohoto lid-
ského prožívání. Znamená,
že je tu nìkdo, kdo k nám
má stále dobrý vztah. Kdo
o každého z nás stále stojí.
Je tu nìkdo, kdo uzdravuje.
Je tu nìkdo, kdo nezklame,
kdo je s námi stále, i když se
cítíme osamìlí. Je tu nìkdo,
kdo svou láskou zahání
strach a tíseò. To je to svì-
tlo, které vzešlo v temno-
tách svìta. Svìtlo, které
nám svítí nejen o vánoèních
svátcích, ale po celý rok.
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Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že

mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je
možná pøíjemnìjší, protože máme noc
o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je
délka dne, pøesnìji èas východu a západu
slunce. Takzvaný zimní èas je vlastnì èas
normální. Ve 12 hodin, v poledne je slunce
nejvýš na obloze. V létì je to podle letního
èasu o jednu hodinu pozdìji.

Proè o tom tady pøemýšlím? Svìtlo je
pro náš život dùležité. Když se na podzim
krátí dny, vìtšinou to neseme tìžce. Do-
konce je známo, že psychický stav nìkte-
rých lidí zlepší fototerapie, tedy léèba svìt-
lem, které simuluje sluneèní záøení. Díky
svému významu pro život èlovìka se svìtlo
stalo dùležitým symbolem. Vyjadøuje vìci
dùležité pro život èlovìka. Tak nìkdo záøí
radostí. Jinému hasne život. Svìtlo a tma
jsou symboly dobra a zla.

I Bible s tìmito symboly pracuje. U pro-
roka Izajáše mùžeme èíst zaslíbení: „Lid,
který chodí v temnotách, uvidí velké svìtlo;
nad tìmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáøí
svìtlo.“ (Iz 9,1) Temnota krátkých podzim-
ních a zimních dnù èlovìka netrápí tolik
jako jiné temnoty: špatné vztahy, podlome-
né zdraví, zklamání, osamìlost, strach a
tíseò, èerné myšlenky, nedùvìra ... Svìtlo,
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Co se v denním tisku nedoèteme

Pamatujte si: Každý èlovìk ať je rych-
lý v naslouchání, ale pomalý k mluve-
ní, pomalý k hnìvu. Vždyť lidským hnì-
vem spravedlnost Boží neprosadíš.

List Jakubùv, 1,19
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Po prázdninách opìt zaèaly pra-

videlné aktivity, které probíhají
bìhem školního roku – dorost, mlá-
dež, Fusion, konfirmaèní cvièení,
dále biblické hodiny na faøe a v Ja-
nišovì. Od ètvrtka 16.øíjna zaèaly
i ekumenické biblické hodiny v klu-
bovnì na ObÚ v Ústí. V sobotu 27.
záøí odpoledne náš kostel navštívil
sborový zájezd z Brna – Židenic.
V nedìli 28.záøí odpoledne za pøí-
jemného poèasí babího léta se sešli
senioøi k podzimním bohoslužbám
ve sborovém domì. Tentýž den se
v našem kostele od 18 hodin usku-
teènil ekumenický veèer chval.
Úèastnilo se na 100 pøevážnì mla-
dých lidí. Škoda jen, že napø. z evan-
gelického sboru v Hošťálkové se
veèera úèastnilo víc èlenù z øad
støední generace než z našeho do-
mácího sboru. V nedìli 5.10. jsme
oslavili Díkùvzdání s vysluhová-
ním Veèeøe Pánì. Jako tradiènì
byla souèástí této nedìle bohatá

výzdoba u stolu Pánì. Netradièní
bylo fotografování úèastníkù po bo-
hoslužbách okolo stolu Pánì a na
kazatelnì pro náš partnerský sbor
v americkém Cumberlandu. Oproti
pùvodnì avizovanému termínu se
spoleèné bohoslužby s partnerským
sborem uskuteènily až 16. 11.

Pohøby: Karel Rùžièka a
Milan Mikulenka, 15.10. - Jeremiáš
Kandraè, 24.10. - Drahomíra Gry-
garová, 25.10. - Josef Tatalák

Pøi bohoslužbách 12.10. potvrdil
v rámci ohlášek br. faráø Pavel Ème-
lík své rozhodnutí ukonèit službu ve
sboru k 31.7.2015.

(kromì adventních veèerù a vánoè-
ního programu)

16.11. køest Kajetána Rùžièky
a paralelní bohoslužby s partner-
ským sborem v Cumberlandu

23.11. køest Roberta Novotného

�

�

�

�

1.10. -

��	��	
�!
������



3

����! ���"	�����"	
��#��$

sborovém

eFko -

Nedìle

Pondìlí

Úterý

Støeda

Ètvrtek

Pátek

9:30 bohoslužby v kostele
17:45 modlitební setkání na faøe

(1. nedìle v mìsíci)

14:30 biblická hodina v penzionu
na Ohradì

15:30 biblická hodina DPS Dia-
konie (v souèasnosti
2. patro LDN Vsetínské
nemocnice)

17-20 Fusion – zkouška kapely
19-22 staršovstvo na faøe

(3. pondìlí)

12:45 biblická hodina v Janišovì
16-18 schùzka loutek

ve sborovém domì
18-20 chválící skupina Free

ve sborovém domì

9-14 „Pondìlníèek“ ve sbor.domì
17-19 Zkouška Fusion

ve domì
18-19 biblická hodina na faøe

15:30 konfirmaèní cvièení na faøe
18-19 biblická hodina v klubovnì

ObÚ Ústí

16-18 dorost
16:30 Klubáèek (pro dìti 3-6 let)

vikárka (14.11., 28.11.,
12.12.)

16-18 otevøený klub pro
teenagery

18-22 eMko (mládež)
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20.10.

staršovstvo souhlasilo
s návrhem na zmìny církevního
zøízení, které projednal a doporuèil
poslední synod. Zvolilo zástupce do
výboru Jeronýmovy jednoty (br.
Dušek a Ponèík), projednalo ná-
vrhy na konvent. Na doporuèení
varhaníkù zaøadí do rozpoètu 2015
pravidelné revize varhan. Projed-
nalo dopis br. Ponèíka s tím, že oèe-
kává, že se opìt zapojí do èinnosti
staršovstva. Schválilo ustavení sku-
piny, která nabízí modlitby po boho-
službách tìm, kdo mají zájem
o modlitby za nìkteré osobní vìci.
Projednalo koneènou verzi rozdìle-
ní obvodù sboru mezi èleny staršov-
stva a radilo se o tom, jak kontakto-
vat èleny sboru, kteøí se neúèastní
pravidelného života sboru. Rozhod-
lo o nákupu nového programu pro
evidenci èlenù.

se staršovstvo zejména
zabývalo rozhovorem, který ve sbo-
ru od jara probíhá o pøípadném za-
vedení druhých nedìlních boho-
služeb (viz zvláštní zprávu), roz-
hodlo druhé bohoslužby zavést
a povìøilo br. Mikulíka a Kotrlu st.
dopracováním materiálu o tìchto
druhých bohoslužbách, který bude
ještì pøedložen staršovstvu. Zabý-
valo se také výzvou Synodní rady
k modlitbám a pomoci køesťanùm
na Blízkém východì a rozhodlo
o sbírce „do krabièky“ pro tento
úèel. Na základì materiálu o obìta-
vosti èlenù v tomto roce, pøedlože-
ného br. Duškem, diskutovalo také
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o oèekávaném výsledku hospodaøe-
ní a o tom, jak pokrýt rostoucí akti-
vity sboru.

(� ��	���'����&
Na konci srpna jsme se již tra-

diènì jako mládež zúèastnili køes-
ťanského hudebního festivalu UNI-
TED na Vsetínì. Tento festival trvá
normálnì pouze tøi dny, ale jelikož
se spousta z nás zaregistrovala
jako dobrovolníci, festival se nám
tak prodloužil na dlouhých 5 dnù.
Jelikož jsme tam byli pøipraveni
sloužit ostatním lidem a nemohli se
tak mnohdy zúèastnit rùzných za-
myšlení èi semináøù, organizátoøi
nám bìhem prvních dnù pøipravili
programy, které nás mìly pøipravit
do služby. Mimo jiné nás také ne-
chali nahlédnout do jejich soukro-
mých životù, kdy nám prozradili,
jak UNITED ovlivòuje jejich rodi-
ny.

Naše služby byly rùznorodé.
Pøes modlitební tým, který se neu-
stále modlil za UNITED èi úèinku-

jící, technický tým, který chystal
semináøe a pódia na kterých se vy-
stupovalo, hlídání škol, na kterých
spali úèastníci èi registrace.

Tøebaže jsme byli po vìtšinu fes-
tivalu zaneprázdnìni našimi úkoly,
myslím si, že to byl skvìlý èas
a všichni jsme si festival užili.
Ovšem ne díky koncertùm, na kte-
ré jsme po vìtšinu èasu nemìli èas
ani pomyšlení, ale díky tomu, že
jsme pøišli posloužit lidem, kteøí si
zde mohli odpoèinout, naèerpat èi
obnovit svùj vztah s Bohem. Tento
festival byl pro nás velkým povzbu-
zením a tìšíme se na pøíští rok.

Lucie Nedbalová
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Rozhovor ve sboru probíhal na
základì usnesení staršovstva z 10.
bøezna tohoto roku, které naváza-
lo na materiál, pøedložený skupi-
nou èlenù, a to m.j. na základì im-
pulzù kazatelù sboru. V materiálu
se navrhovalo, uvažovat o druhých

foto z UNITEDufoto z UNITEDu
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nedìlních bohoslužbách, ve kte-
rých by zvìstování Božího slova a
oslava Pána Boha probíhalo pøi-
mìøenìji myšlení a cítìní mladší
generace a také tìm kdo nejsou
zakotveni v tradici naší církve.
Rozhovor probíhal vždy po boho-
službách, pokud tyto skonèily pøed
10.45 hodin. Do rozhovoru se zapo-
jilo 21 èlenù sboru, kteøí mìli mož-
nost se vyjádøit k návrhu na druhé
bohoslužby, ale i k dalším vìcem,
ze kterých mají radost, nebo které
je trápí. Struèný pøehled toho, co
zaznìlo, zpracovávali br. Marti-
nák a Fojtù. V rozhovoru pøevláda-
lo napøíè generacemi pochopení
pro ty èleny sboru, kteøí touží
Pána Boha slavit i jinou formou,
než je v ustálené tradici a cítí, že
stávající forma bohoslužeb není
pøíliš srozumitelná pro lidi, které
do sboru zveme. Zaznìly ale i oba-
vy, aby nedošlo k rozdìlení sboru,
tedy pøání, aby byly nìkteré ne-
dìle a svátky bohoslužby spoleèné
a aby i v dopoledních bohoslužbách

zùstaly novìjší písnì a chvály.
Také bylo zdùraznìno, že pøípadné
zavedení druhých bohoslužeb
nemá znamenat rezignaci na pro-
hlubování našeho života s Bohem,
neboť právì to je podstatné pro
rùst sboru. Staršovstvo musí ještì
projednat detailnìjší návrh, který
by mìl již obsahovat zejména èas,
místo (sborový dùm nebo kostel) a
poøad bohoslužeb, odpovìdnost za
bohoslužby i za jednotlivé služby
pøi nich, podmínky pro možnost
úèasti mladých rodin, a také od-
had zvýšených nákladù, které za-
vedení druhých bohoslužeb bude
mít pro sbor. Zahájení druhých bo-
hoslužeb je tak reálné od nového
roku.

Kniha pøináší struèný pøehled
tohoto oboru psychologie, který
u nás do roku 1989 byl „tabu“. Sle-
duje, jak se v psychice èlovìka od-
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ráží hledání odpovìdí na základní
otázky lidského života a setkání
s náboženskou tradicí. Je èlenìna
na oddíly: Náboženství jako sociál-
ní fenomén, náboženství jako proži-
tek, náboženství a psychologie osob-
nosti, náboženství a duševní zdraví
a každý oddíl uvádí myšlenky nej-
významnìjších autorù, kteøí se pro-
blémem zabývali. Inspirující jsou
zejména poznatky o vývoji morální-
ho vìdomí u èlovìka, o vývoji a zrá-
ní víry (tedy i toho, co je pøimìøené
dìtem rùzného vìku) a jak se proje-
vuje „nezralá“ nebo „nedospìlá“
víra v rùzných podobách. Dùležité
pro nás je také celkem všeobecnì
pøijímané zjištìní, že pro psychické
zdraví èlovìka je dùležitý urèitý
pøijatý systém orientace v základ-
ních otázkách života, tedy urèité
náboženské zakotvení. Nábožen-
ské – jak autoøi uvádìjí - v širokém
slova smyslu, byť autoøi pracují
témìø výhradnì s náboženstvím
køesťanským. „Zralá“ víra je zdro-
jem síly pro pøekonávání problémù,

orientuje èlovìka k druhým lidem a
k pozitivnímu vztahu ke svìtu
v nejširším slova smyslu, tedy
i k poznatkùm vìdy a techniky èi
k ochranì pøírody.

Kniha vyšla v pøekladu Karla
Balcara v nakladatelství Portál
v roce 1998, k dispozici je v Mìstské
knihovnì.

Journey je 10 mìsíèní stáž, kte-
rá funguje pod Køesťanskou akade-
mií mladých(KAM). Je to individu-
ální pøípravu k naplnìní Božího
povolání. Polovinu èasu na Journey
strávím v Malenovicích, kde bude-
me mít s ostatními stážisty rùzná
vyuèování a druhou polovinu u své-
ho vedoucího, který se mì bude 10
mìsícù vìnovat a vedle nìhož budu
moct rùst. Mým vedoucím je Petr
Šimmer kazatel Církve bratrské,
který žije v Litvínovì.

Já se chci pøipravit na založení
domu modliteb na Vsetínì a na
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foto z dìtského táborafoto z dìtského tábora



nanèní podporu. Mým úkolem je
získat za tìch 10 mìsícù 50 000 Kè
ve prospìch úètu KAM, takže tyto
peníze použijí na pokrytí malé èásti
nákladù spojených s mým Jorney.
Doposud se mi podaøilo získat
9.750 Kè, sláva Pánu za to! Dìkuji
také vám, kteøí jste mi pøispìli.
Kdyby se stalo, že by se mi ty pení-
ze sehnat nepodaøilo, tak bych to
musel doplatit. Kdyby vám Pán
Bùh dal na srdce podpoøit finanènì
moji stáž, tak vám budu moc vdìè-
ný.

Musíme se uèit dívat Božíma
oèima, abychom se neptali, jako Na-
tanael: „Co mùže z Nazareta vzejít
dobrého?“ (srovnej Jan 1,46). Z lid-
ského hlediska je nám totiž bytost-
nì nepøíjemné vše, co nìjak souvisí
se slabostí, zvlášť má-li to podobu
neúspìchu, nemoci, poníženosti.
Už jen proto, že tento svìt fandí
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modlitby za osvobození. Dùm mod-
liteb vidím konkrétnì tak, že bys-
me tam spoleènì napøiè denomina-
cemi uctívali jméno živého Boha
Ježíše Krista, to by byla první
dùležitá aktivita. Druhou vìcí co by
opìt probíhala jako mezidenomina-
èní služba, by byly modlitby za ne-
mocné. Takovou vizi mì zatím Pán
Bùh dává.

Zatím jsem byl ve Frýdlantu na
dvou konferencích. První z nich se
jmenuje History makers a je o hle-
dání vize od Pána Boha pro náš ži-
vot a pro službu. Druhá se jmeno-
vala JV, což je zkratka misijní orga-
nizace Josiah Venture, která stvoøi-
la KAM. JV konference byla o uèed-
nictví a o jeho dùležitosti v køesťa-
novì životì. Dále jsem byl s Petrem
Šimmerem v Praze na Dni pokání,
zde šlo o pokání za církev v èeské
zemi. A naposled jsem byl s Petrem
v Brnì, kde kázal a sloužil, tak mì
vzal sebou.

Na Journey máme za úkol uèit
se získávat pro sebe modlitební a fi-

7
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zdravým, mladým, nadaným, úspìšným,
silným, bohatým a vlivným. To jsou ti,
kteøí „nìco znamenají“. O nich se píše v èa-
sopisech, dávají se nám za vzor.

Naproti tomu lidé obyèejní, chudí, sla-
bí, nemocní, natož postižení nebo staøí,
jsou na žebøíèku spoleèenské hierarchie
nìkde úplnì dole. Z hlediska sdìlovacích
prostøedkù nehrají vlastnì žádnou roli
a tím pádem se o nich moc nemluví. Nema-
jí vliv, nemají peníze, nemají kontakty.
Možná jsou pøíliš obyèejní.

Ale Bùh odjakživa s oblibou koná své
neobyèejné dílo uprostøed obyèejných lidí
a dokonce právì jejich prostøednictvím.
Apoštol se nad tím pobavenì usmívá:

Sborové místnosti slouží letos nìjaké
aktivitì prakticky každý den. Také po-
sloužily už nìkolikrát k pøespání vìtších
skupin mladých lidí. Tøeba ze soboty na
nedìli. A ráno to není ani poznat. A Ríša to
vždycky vzornì uklidí…

Když byste po delší dobì chtìli navštívit
nìkoho v domovì na Ohradì, zdìsíte se.
Dùm vypadá jako po bombardování a do-
zvìdìli byste se, že lidé jsou na LDNce. Ale
nebojte se, jen v budovì LDNky, ve 2. a 3.
patøe. A jen na rok. Pak se vrátí do vylepše-
ného domova na Ohradì, ale – aby to neby-
lo tak jednoduché – ten už se nebude jme-
novat „Domov na Ohradì“ ale „Domov Har-
monie“.

„Pohleïte, koho si Bùh povolává ... co je sla-
bé, vyvolil, aby zahanbil silné …“ (1. Kor
1,26).

(tedy to, co není na první pohled vidìt)
��2���	 �	����
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Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571 411 722

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.

Pøíspìvky pøedávejte
osobnì èlenùm redakèní
rady (Pavel Èmelík, Stani
slav Mikulík, Jan David)
nebo e-mailem na adresu:
jendadavid@seznam.cz.
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus Neprodejné*

www.hornisbor.cz
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– –

„Všiml jsem si, že tvùj
otec má opuchlou tváø. To
je od zubù?“ – „Ne, od mod-
litby.“ „Jak to?“ „Vèera
jsme se spolu celá rodina
modlili Otèenáš, a když
jsme došli k „zbav nás od
zlého“, otec se podíval na
m á m u a o n a s i t o h o
všimla.“

V Betlémské stáji se
Maria stará o miminko a
Josef poklúzá. Tu vchází
tøi králové a ten nejvìtší
se praští do hlavy o futro a
øíká: “Ježíšmaria, to byla
rána!“ „No vida, Ježíš, to je
docela hezké jméno, co øí-
káš Maria?“


