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teènì stálo za to, co bylo
opravdu z Ducha svatého
a co bylo jen mým èi vaším
lidským pøáním, i když tøe-
ba upøímnì zbožným.

Co nám tedy zùstává?
Když jsem se trápil hledá-
ním odpovìdi na tuto otáz-
ku, dostal jsem odpovìï,
která stojí v záhlaví tohoto
slovíèka pro sbor: A tak
zùstává víra, nadìje, láska
– ale nejvìtší z té trojice je
láska. Pro mne osobnì je
– a byl bych rád, kdyby byl
i pro vás tento verš zákla-
dem pro hledání odpovìdi
na otázku, co zùstává po
našem spoleèném soužití v
uplynulých dvanácti letech.

Zùstává nám víra tak,
jak ji máme vyjádøenou ve
vyznání víry. Je to stejná
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A tak zùstává víra, nadìje, láska – ale

nejvìtší z té trojice je láska. (1 Kor 13,13)

Bratøi a sestry, milí ètenáøi!
Nezadržitelnì se pøiblížil den, kdy budu

v Horním sboru naposledy. A tak pøemýš-
lím, co zùstává po tìch témìø dvanácti le-
tech pùsobení ve sboru. Co zùstává mnì?
Aco zùstává sboru? Dalo by se o tom uvažo-
vat na rovinì faktické: jsou tu pokøtìní,
oddaní, konfirmovaní, pøistoupivší i pøis-
tìhovaní. Ale také øada zemøelých. A také
ti, kteøí se odstìhovali nebo odešli do ji-
ných sborù a církví. A jsou i ti, kteøí se
s církví úplnì rozešli.

Jsou ti spokojení s dosavadním stavem,
kteøí nesou odchod tìžce. Zvlášť, když není
nový faráø ani na obzoru. A jsou ti, kteøí si
oddechnou, protože už déle èekají na zmì-
nu. Jsou ti, kteøí vìci berou spíše osobnì
a ti, kteøí je prožívají spíše formálnì.

Èas odcházení je èasem ohlédání za
uplynulými léty. Ale pøiznávám, že mi to
pøipadá pøíliš naplnìné a zatím pøíliš ne-
pøehledné období, než abych mohl s jisto-
tou øíci: toto bylo dobré a toto špatné. Tak
a tak události plynuly a navazovaly. Vìøím,
že teprve èas ukáže to podstatné, co sku-
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Co se v denním tisku nedoèteme

Láska je trpìlivá, laskavá, nezávidí,

láska se nevychloubá, není domýšlivá.

Láska nejedná neèestnì, nehledá svùj

prospìch, nedá se vydráždit, nepoèítá

køivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale

vždycky se raduje z pravdy. Ať se dìje

cokoliv, láska vydrží, láska vìøí, láska

má nadìji, láska vytrvá. (1.Kor 13, 4 -7)
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víra èlenù Horního sboru i sboru
v Leskovci, kam – dá-li Pán – v srp-
nu nastoupím. Atímto vyznáním se
hlásíme všichni ke svaté církvi obec-
né, tedy k té církvi, doslova k tomu
sboru èi spoleèenství, které pøekra-
èuje hranice geografických omezení
katastry obcí i mìst èi územních
pùsobností jednotlivých sborù
ÈCE.

Naší hlavou i nadále zùstává
Ježíš Kristus, naším Stvoøitelem
Bùh Otec, kteøí spoleènì stejným
Duchem svatým udržují na živu
mou i vaši víru.

A také máme spoleènou nadìji.
Nadìje – to je pohled do budoucnos-
ti. Díváme se spoleèným smìrem,
protože sdílíme spoleènou nadìji na
vìèný život v Boží blízkosti, v Bo-
žím království.

A pak je tu to nejvìtší, co nepo-
míjí a co nás nejvíce spojuje. Totiž
láska. Ani ne tak naše vzájemná
láska – ta má spoustu šrámù a nedo-
statkù. Zùstává pøedevším spoleè-
ná láska Boží, kterou dostáváme,
která se nás zmocòuje a která na-
vzdory našim nedostatkùm pøeci
jen èas od èasu pronikne i naše vzá-
jemné vztahy a naplní je vdìèností,
odpuštìním a bezpodmíneèným
pøijetím.

A tak si pøeji, aby mì i vám pøe-
devším zùstávala Boží láska zjeve-
ná v Ježíši Kristu a dodnes pøítom-
ná pùsobením Ducha svatého.

Pavel Èmelík
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21.5. ozlouèení s br.Ladislavem
Buzkem
29.5. „Noc kostelù“, na které m.j.
opìt vystoupilo sborové loutkové
divadlo.
30.5. tradièní Pohádkový les.
7.6. požehnání Matouše Kotrly.
pøednáška Mgr. Libiora Švandy
o Janu Husovi
12.-14.6. víkendovka Fusionu
v Jasenné.
15.6. koncert Fusionu v Panské
zahradì.
21.6. konfirmace Barbory Toma-
nové a Ondøeje Martináka a od-
poledne koncert skupiny Gospel
28.6. vzpomínkové ekumenické
shromáždìní k památce Jana
Husa (viz níže).
4.7. svatba Lucie Nedbalové a To-
máše Mikuše.
12. až 17.7. tábor pro mladší dìti
v Kychové.
25.7. svatba Barbory Kuèerové
a Mirka Simèíka.
9. až 18.8. tábor pro starší dìti
ve Støíteži.
20. až 22.8. pátý roèník mul-
tižánrového festivalu UNITED,
nejvìtšího køesťanského festiva-
lu v ÈR (nenechte si ujít)!

Staršovstvo Horního sboru vás
srdeènì zve na sborové setkání pøi
pøíležitosti 100. výroèí narození fa-
ráøe Emila Ženatého. Setkání se
uskuteèní ve dnech 19. a 20. záøí
2015 ve prostorách.

26.7. se roz-
louèíme s br. faráøem Èmelíkem

v rámci bohoslužeb



3

Sobota 19. záøí:

Nedìle 20. záøí:
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Od 16,30 neformální vzpomín-
kové setkání pamìtníkù na léta
1959 – 82 (na pùsobení br. faráøe
Emila Ženatého vzpomenou: Jaro-
slav Voda, Eva Otterová a další hos-
té i domácí). Budeme rádi, když
nám pøedem zapùjèíte nebo pøímo
pošlete naskenované fotografie (for-
mát jpg), abychom si mohli spoleè-
nì pøipomenout události z tohoto
období.

18,00 obèerstvení, pokraèování
rozhovoru, spoleèný zpìv.

9,30 bohoslužby s kázáním Fili-
pa Ženatého (faráøe z Tøebenic).

12,00 spoleèný sborový obìd.
14,30 pøednáška

na téma: Budoucnost ÈCE

Daniela Žena-
tého (novì zvoleného synodního
seniora)
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Kurátor informoval o závìrech

synodu (viz níže).
Probìhla diskuze k rozdìlení

èinností ve sboru po odchodu fa-
ráøe, zatím bez definitivních zá-
vìrù.

Probìhla také diskuze k fungo-
vání FUSIONU s tím, že staršov-
stvo i nadále aktivitu podporuje.

Byl diskutován návrh na umís-
tìní sklopného pøebalovacího pultu
do vikárky s tím, že bude zjištìna
cena a pøípadný dodavatel.

Na jednání 22.6. Jaroslav Kotrla
detailnì informoval o druhých boho-
službách. Staršovstvo schválilo je-
jich pokraèování v dosavadní po-
dobì a èase a vyslovilo podìkování
tìm, kdo je zajišťují.

Probìhl rozhovor o bohosluž-
bách s Fusionem s tím, že Pavel Ko-
trla, jako pastoraèní pracovník pro
Fusion, pøedloží pøed pøíštími boho-
službami s Fusionem staršovstvu
návrh programu tìchto bohoslužeb.

Seznámilo se s dopisem ses.Pon-
èíkové, ve kterém sdìlila, že z ro-
dinných dùvodù nebude moci dále
vykonávat práci organizaèní ve-
doucí loutek.

Probìhl rozhovor o programech
pro dìti a mládež AWANA bez kon-
krétního závìru.
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Seznámilo se s probìhlými opra-
vami, schválilo pult do vikárky
a nìkteré další drobné opravy. Po-
kud jde o nové ozvuèení kostela,
doporuèilo zjistit ještì alespoò jed-
nu další nabídku vedle té, kterou
obdržel Jiøí Surý.

Dále se hovoøilo o zajištìní pro-
vozu ve sboru po odchodu faráøe:
Staršovstvo schválilo žádost o povo-
lání br. Oty Mikoláše na úvazek 0,1
s tím, že by konal 1x mìsíènì boho-
služby a dále nìkteré pastoraèní
návštìvy. K pokrytí dosud neza-
jištìných èinností (zejména biblic-
kých hodin, pøíp. nìkterých úøed-
ních hodin) se staršovstvo vrátí na
pøíštím jednání 27.7.

Poslední bohoslužby br. faráøe
Èmelíka budou 26.7.

Ke konci jednání oznámil br. Mi-
kulík, svoji rezignaci na službu ve
sboru. (V nedìli 28.6. upøesnil, že
službu ukonèí k 31.10.)

1.zasedání 34.synodu naší círk-
ve, které se konalo od 14. 5.do 17.5.
v Praze zvolilo nejprve své pøedsed-
nictvo (èlenem je i br.Vladimír Bu-
zek), poté novou synodní radu (sy-
nodní senior Daniel Ženatý i synod-
ní kurátor Vladimír Zikmund jsou
bývalí èlenové našeho sboru), a èle-
ny dozorèí rady Diakonie a nìkoli-
ka dalších grémií. Projednalo rùzné
zprávy a rozhodlo o slouèení nìkte-
rých sborù. Synod poté rozhodl o
rozdìlení restituèních prostøedkù
(které bude církev dostávat v pøíš-
tích tøiceti letech a které jsou vedle
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klesajícího pøíspìvku na platy fa-
ráøù posledním platbou od státu
pøed úplným samofinancováním) a
to tak, že 81,5% pùjde do personál-
ního fondu a zbylých 18,5% bude
rozdìleno mezi církev (na její rozvo-
jové projekty) a Diakonii v pomìru
70:30.

(ekumenické setkání 28.6.2015)
Pøipomínáme si dnes 600. výroèí

smrti muže, který se stal národním
symbolem. Jan Hus byl souèástí
obrodného hnutí církve, které v Èe-
chách zaèalo ve druhé polovinì 14.
století. Mezi jeho nejvýznamnìjší
postavy patøí Konrád Waldhauser,
po nìm Milíè z Kromìøíže, vysoký
církevní hodnostáø, který se zøekl
majetku, aby se stal horlivým kaza-
telem, poté Matìj z Janova. Jan
Hus se stává symbolem celého ob-
rodného hnutí, jeho nejznámìjší
postavou. Zároveò se stává symbo-
lem nábožensko-politického hnutí,
které nazýváme husitstvím. Být
symbolem, to je vždycky trochu pro-
blém, který mùže vést k zjednodu-
šení. Proto je dobøe, že se scházíme
z rùzných církví a pøipomínáme si
postavu Husovu spoleènì i se zá-
stupci øímskokatolické církve. My,
evangeliètí køesťané, jsme totiž
v souvislosti s Janem Husem v po-
kušení zjednodušit Husùv odkaz ve
zjednodušenou kritiku nebo až za-
vržení katolické církve a zapomíná-
me na to, že Hus soudobou církev
kritizoval jako ten, kdo ji po vzoru

)���"��������*�"�����(
�+
�����,
$��-�"��.���	��



5

Kristovì miluje. Katolická církev
zase mùže být v pokušení zúžit
Husùv odkaz na to, zda si zaslouží
nebo nezaslouží dogmatickou reha-
bilitaci. Vìøím, že skuteènost, že se
scházíme spoleènì, nám mùže po-
moct k tomu, abychom bez jed-
nostranných soudù našli, co pro
nás Jan Hus znamená jako ten, kdo
zùstává vìrný a poslušný tomu, co
vyrozumìl jako pravdu, i když jej to
stojí život. Mluvíme-li v souvislosti
s Janem Husem o pravdì, pak musí-
me jedním dechem také mluvit o
poslušnosti pravdì. Husovi se totiž
nejednalo o pravdu jako o obecný
pojem, ale jednalo se mu Boží prav-
du, které je tøeba se v poslušnosti
podøídit. (mírnì zkráceno)

Na zaèátku školního roku 2014/
2015 jsem mìl vcelku naivní pøed-
stavu, že se mi podaøí nìkteré nové
vìci ve Fusionu rozjet - zejména
hlubší duchovní práci s dìckama,
navázání kontaktu s rodièi fusioòá-
kù, vìtší propojení Fusionu a sboru
a propojení Fusionu s mládeží. Na-
konec i kvùli obèasným neshodám
v týmu vedoucích (neshody ve vizi
a poslání Fusionu a v nìkterých
organizaèních vìcech) a zmenšení
poètu aktivních vedoucích (i aktiv-
ních køesťanù) ve Fusionu se nám
podaøilo tuto aktivitu jenom udrže-
t. Nepodaøilo se pøidat Fusionu nì-
jakou „pøidanou“ hodnotu. Posu-
nout Fusion dál, využít jeho poten-
ciál, který má. Podaøilo se udržet
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jenom bìh Fusionu – zkoušky, kon-
certy, víkendovky a akce. Za což
Bohu i vedoucím, kteøí Fusion dìla-
jí díky!

Pravdou je, že se nìkteré nové
vìci podaøily – rozjela se více kape-
la (je organizovanìjší a s dìckama
se navázaly hlubší vztahy) za to
patøí dík Martinu Kneblovi. Rozje-
ly se diskuzní skupinky po zamyš-
leních, na které dìcka zaèaly se zá-
jmem a velice pozitivnì reagovat.
Ale hlavnì jsme neskonèili a Fusi-
on nemuseli prozatím rozpustit. Za
to patøí dík všem vedoucím a hlav-
nì Magdì Nedbalové a Evì Køup-
kové, které i pøes svùj vìk, zkuše-
nosti a školní povinnosti zastaly
stránku vedení a dirigování sboru.
Ale jak jsem øíkal na zaèátku -
spoustu vìcí, které jsem si pøedsta-
voval, že jako Fusion rozjedeme, se
nepodaøilo. Pøemýšlím, èím to je
- buï jsem špatný pracovník, nebo
špatný vedoucí týmu, nebo mì za-
bralo více èasu, než by mìlo, uèení
se nových vìcí a pronikání do toho,
jak Fusion v našem sboru vùbec
funguje. Nebo jsme slabý tým a na
nìkteré vìci už nemáme prostì ka-
pacitu (zas nemùžeme dìlat všech-
no). Nebo potøebujeme vìtší du-
chovní a organizaèní pomoc ze stra-
ny staršovstva a èlenù sboru (té ma-
teriální pomoci je dost). Nevím…

Sám nad tìmi vìcmi teï pøe-
mýšlím. Této situaci nenahrává ani
fakt, že od pøíštího roku zatím ne-
máme domluveného vedoucího
a hlavního dirigenta pìveckého sbo-
ru (poøád chceme jako vedoucí Fusi-
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onu udìlat maximum, abychom ho
našli). Nabízí se otázka, jestli vùbec
s Fusionem po prázdninách pokra-
èovat, když by se tento vedoucí ne-
našel? Tato otázka napadá i samot-
né vedoucí Fusionu. Vypadá to, že
to hudebnì nezvládneme a pro Mag-
du Nedbalovou, která bude matu-
rovat, by to bylo hodnì nároèné. Je
potøeba, aby se na dirigování sboru
støídalo více lidí. Pravdou je, že ten-
to pùl rok už vlastnì taky personál-
nì pøežíváme a díky nìkterým ak-
tivním a nadšeným nevìøícím dìc-
kám z Fusionu mùžeme dirigovat
pìvecký sbor a realizovat nìkteré
workshopy. Díky jim za to!

Když to shrnu, tak Fusion je or-
ganizaènì a personálnì nároèná
aktivita. Je to aktivita, která vyža-
duje velké zapojení èlenù sboru.
Hlavnì taky proto, aby dìcka moh-
ly poznat co nejvíce køesťanù a na-
vázat s nimi vztahy.

Pøed dvìma lety v našem sboru
strávila mexická sestra Cira Her-
nández Gutiérrez tøi mìsíce. Ne-
dávno se na nás obrátila s prosbou
o finanèní pomoc a zde je pøeklad
jejího dopisu.

Milí bratøi a sestry, je mým vel-
kým potìšením vás pozdravit a po-
pøát vám Boží požehnání ve vašich
životech.

Mùj pracovní život je nadále
složitý od té doby, kdy jsem pøed
dvìma lety byla ordinována na fa-
ráøku. Mexická Národní presby-
terní církev neuznává ženy jako

*��$���� �,����	���!�6�7���

faráøky, a proto jsem využila mož-
nosti ordinace v novì vytvoøeném
Køesťanském spoleèenství refor-
mované a presbyterní církve. Proto
jsem byla z pùvodní církve vylouèe-
na a zùstala jsem bez práce. Nové
Køesťanské spoleèenství mì podpo-
ruje, ale není schopné mi poskyt-
nout práci.

Po návratu do Mexika jsem zaèa-
la sloužit dìtem v místì bydlištì.
Zvìstuji jim evangelium, ale také
se uèíme praktickým dovednostem.
Díky práci s dìtmi se podaøilo šíøit
evangelium také do jejich rodin. Ve
dvou takových rodinách sloužím
domácí pobožnosti bìhem týdne.

Obèas jsem také pozvána do
spøátelených sborù kázat, a tak se
mi dostává malé, ale dùležité pod-



pory. Bývám zvána zejména do
sborù, které si nemohou dovolit pla-
tit svého faráøe.

Velmi výstižnì to tedy øíká Pís-
mo: ,,žeò je bohatá, ale dìlníkù má-
lo…“. Osobnì vìøím, že náš Pán
a Bùh je dárce všeho a poskytne
nám vždy to, co potøebujeme.

Všechny vás tedy srdeènì zdra-
vím a jsem opravdu vdìèná za vaši
podporu. Cira Hernández Gutiérrez

Pokud byste chtìli a mohli pøi-
spìt, obraťte se na Markétu Surou.

Nebudu psát o ekonomice, ale
o pravoslavných bohoslužbách.
Byli jsme na nich po tøi následující

v malém mìsteèku na ostro-
vì Korfu. Liturgie (v pravoslavné
církvi se neøíká bohoslužby), trvala
zhruba dvì hodiny o Svatodušních
svátcích dvì a pùl. Je zpívaná, dva
nebo tøi zpìváci støídavì zpívají
žalmy, liturgické texty, nìkteré èás-
ti zpívá knìz. Liturgie probíhá v no-
voøeètinì, které návštìvník z Èes-
ka nerozumí. Vlastní obøad probí-
há z vìtší èásti za otevøenými vraty
ikonostasu, tedy stìny, oddìlující
knìžištì, knìz ale nìkolikrát pøi-
chází mezi vìøící, s kaditelnicí,
s evangeliem, s kalichem po pro-
mìòování, slovem pro lid a nakonec
s požehnanými chleby. Vìøící do kos-
tela pøicházeli prùbìžnì, vìtšinou
ženy, ale i muži a dìti. Zapalovali
svíèky, poklonili se, nebo políbili
obrazy svatých, zdravili se a obèas
si potichu nìco povídali.

Øecká pravoslavná církev slaví
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stejnou liturgi už od 5.stol., liturgie
ostatních pravoslavných církví
(i v ÈR) jsou od ní odvozené. I když
èlovìk nerozumí a nemùže se plnì
úèastnit, mùže prožít spoleèenství s
lidmi, kteøí se shromáždili k uctívá-
ní Pána Boha a nìkteré vìci zas uvi-
dìt v jiném svìtle. V pravoslaví je
dùraz na Krista vzkøíšeného, pána
a vládce svìta. Obraz Krista, který
má pod sebou zemìkouli, je v cent-
ru ikonostasu. Symbol køíže se obje-
vuje, ale jako symbol víry. Ukøižo-
vaný Kristus v kostele nebývá, kos-
tel je místo, kde se sláva Kristova
manifestuje, jakýsi kousek jeho ne-
beské vlády a místo, kde je uctíván.

Za dvì hodiny v kostele èlovìku
pøijde na mysl ledacos, a tak ještì
dvì vìci: pøijímání vìøících je pod
obojí, kdy knìz podává lžièkou
z kalicha, ve kterém jsou èásteèky
promìnìného chleba tìm, kterým
pøed tím zvlášť žehná, vìtšinou jen
nìkolika dìtem (a to i nejmenším)
a jejich rodièùm. Všichni úèastníci
na závìr pak z ruky knìze dostanou
kus požehnaného chleba a jdou si
popovídat ven, nebo do sousední
místnosti na kávu. A to další, co
mne napadalo: Když jsme se uèili,
že Cyril a Metodìj pøinesli na Mora-
vu slovanskou liturgii, tak to vlast-
nì byla tato liturgie øecká, jen s tím,
že nìkteré pasáže se pak ještì èetly
(zpívaly?) staroslovìnsky. Snad až
pozdìji, když papež slovanskou li-
turgii povolil, tak se vyvinula, spíš
až v Srbsku a v Bulharsku, celá sta-
roslovìnská liturgie, jak se slouží i
v našich pravoslavných kostelích.
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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 (Stanislav Mikulík,
Jan David)
nebo e-mailem na adresu:
jendadavid@seznam.cz.
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus Neprodejné

vsetin-horni@evangnet.cz

*

www.hornisbor.cz
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Knìz nastupuje do

nové farnosti a než vejde
do kostela, prochází ko-
lem øady nových automo-
bilù. Øíká: „A chudí, kde
jsou?“- Po bohoslužbì pro-
hlíží sbírku a diví se:
„Abohatí, kde jsou?“

Vrah je usazen na elek-
trické køeslo, a zatímco
se chystá smrtelný výboj,
pøistoupí starostlivý kap-
lan a táže se: „Synu, co
pro tebe mohu udìlat?“
„Vezmìte mì za ruku,
Otèe.“

A vlastnì ještì tøetí vìc: Kázání, tedy vý-
klad Božího slova, èetl knìz z listu, který,
jak jsem slyšel, pøipravuje pro celou diecézi
nìjaký teolog. Knìz k tomu pøidal jen pár
slov, spíš jakási oznámení. Uvìdomil jsem
si, že je to docela moudré, protože výklad
mùže být kvalitní a knìží se nemusí moøit
s tím, aby pøipravili kázání, tedy v podstatì
øeènický projev na biblické téma.

J.David

Že cesty za lepším jsou nìkdy trnité
a klikaté, to naplno pocítili uživatelé a pra-
covníci Diakonie v letošním roce. Aby se
mohl modernizovat (a rozšíøit) domov na
Ohradì, museli se pøestìhovat do dvou po-
schodí v budovì LDN-ky v nemocnici. Je-
nomže nemocnice mìla sjednanou firmu na
zateplení této budovy vè. výmìny oken a fir-
ma požadovala, aby pøi výmìnì oken bylo
vždy celé patro bez lidí. Stìhovali se tedy
letos v pùli kvìtna uživatelé postupnì do
volné èásti 3. patra chirurgie. Pùvodnì na
týden. Jenomže pøi stavebních pracích se
porušila støecha a do budovy LDN-ky nìko-
likrát zateklo. Takže úklid byl na nìkoli-
krát a stìhování také. Snad v záøí už bude
nová Ohrada (pod jménem Domov Harmo-
nie) fungovat a nastane stìhování koneèné.
(Na konec srpna bychom si mìli šetøit síly
a pøipravit se na pomoc s úklidem.)

Kdyby se nìkdo podivoval nad tím, že
v tomto sborovém listì není pøipomínka
životního jubilea naší èinorodé sestry, kte-
rá do tohoto listu (ale i do øady regionál-
ních tiskovin) píše pod znaèkou EŽ (a která
byla m.j. letos navržena na osobnost Mìsta
Vsetína), tak se tak stalo na její pøání.
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