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horního sboru Èce na vsetínì

Zahradní hrob v Jeruzalémì (možné místo Ježíšova vzkøíšení)

vELIKONOce 2018

Chci vám pøipomenout, bratøí, evangelium, které jsem vám zvìstoval, které jste
pøijali, které je základem, na nìmž stojíte, a skrze nìž docházíte spásy, držíte-li se
ho tak, jak jsem vám je zvìstoval – vždyť jste pøece nevìøili nadarmo.
Odevzdal jsem vám pøedevším, co jsem sám pøijal, že Kristus zemøel za naše
høíchy podle Písem a byl pohøben; byl vzkøíšen tøetího dne podle Písem, ukázal
se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pìti stùm bratøí najednou;
vìtšina z nich je posud na živu, nìkteøí však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi,
potom všem apoštolùm. Naposledy ze všech se jako nedochùdèeti ukázal i mnì.
Vždyť já jsem nejmenší z apoštolù a nejsem ani hoden jména apoštol, protože
jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou
mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já,
nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni – tak zvìstujeme
a tak jsme uvìøili.
(1. Korintským 15, 1-11)

Když se tedy zvìstuje o Kristu, že byl vzkøíšen, jak mohou nìkteøí mezi vámi øíkat,
že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkøíšen ani Kristus.
A jestliže Kristus nebyl vzkøíšen, pak je naše zvìst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svìdkové o Bohu: dosvìdèili jsme, že Bùh vzkøísil Krista, ale on jej nevzkøísil, není-li vzkøíšení z mrtvých.
(1. Korintským 15, 12-15)
Jistý výklad o rùznosti církevních tradic praví, že katolická církev navazuje pøedevším na apoštola Petra a jeho dùrazy, pravoslavní na Jana, miláèka Pánì,
a protestanti na apoštola Pavla. Díky tomu je prý církev rozdìlena do tøí velkých
tradic. Je to samozøejmì velmi zjednodušující pohled, trochu symbolický, jenže
tak to máme, my lidé, rádi.
Nìco podobného se už v polovinì 1. století po Kr. v malém odehrávalo v církevní
obci v Korintì. Èlenové sboru mìli mezi sebou spory a dovolávali se jednotlivých
autorit, kterými se zaštiťovali. A právì do tìchto svárù a rùznic apoštol Pavel pøipomíná to nejdùležitìjší, to spoleèné, co nás drží pohromadì navzdory rozdílùm
i navzdory tomu, ať už se odvoláváme na jakoukoli biblickou èi církevní autoritu.
„Chtìl bych vám pøipomenout, bratøí, evangelium, které … je základem, na nìmž
stojíte. A které ať už já, apoštol Pavel, nebo oni, tedy Petr, Jan, Jakub a další
– zvìstujeme a kterému jste uvìøili.“ A tímto základem víry není nic jiného, než že
„Kristus zemøel za naše høíchy podle Písem a byl pohøben, byl vzkøíšen tøetího
dne podle Písem a ukázal se ...“ mnoha rùzným svìdkùm.
Pro Pavla je dùležité, že to, co si my pøipomínáme tak trošku oddìlenì na Velký
pátek a na Nedìli velikonoèní, patøí neodmyslitelnì k sobì. Jako rub a líc, jako
dvì strany téže mince. Vždyť vzkøíšen z mrtvých mohl být jedinì ten, kdo skuteènì zemøel. A právì ten ukøižovaný povstal z hrobu. Toto evangelium spojuje
všechny køesťany. Také my na této skuteènosti vzkøíšení Ukøižovaného stojíme
jako na svém nejpevnìjším základì. Pokud ne, bylo by vše nadarmo, nebo nakonec veškeré naše snažení ukonèí smrt. Jenom díky Bohu a jeho mocnému zásahu
do Ježíšova údìlu tomu tak není. Seriál života, na jehož konci je smrt a hrob, se
ještì doèká z Boží milosti další epizody, pøijde ještì pokraèování. Proto má svùj
smysl víra i snaha o dobrý pozemský život pøed Boží tváøí podle Kristova vzoru.
Protože všechno stojí na základì vzkøíšení Ježíše Krista.
Zajímavé ovšem také je, jak apoštol Pavel píše o svém setkání s evangeliem
o vzkøíšení. Jednak: „Odevzdal jsem vám pøedevším, co jsem sám pøijal.“ A za druhé: „Naposledy ze všech se jako nedochùdèeti ukázal i mnì.“ Tím, kdo se ukázal, se
myslí vzkøíšený Kristus. - Pavel sám evangelium nejprve pøijal. Nebyl pøímým
svìdkem vzkøíšení (to ostatnì nikdo z lidí). A všichni jsme tak od samého poèátku
odkázáni jen na svìdectví tìch, kdo nám zprávu o vzkøíšení pøedávali
a pøedávají. I my jsme evangelium takto pøijali. Nìkdo od rodièù, nìkdo od uèitelù
nedìlní školy, nìkdo od pøátel, nìkdo od spolužákù, nìkdo od faráøe. Ale nejprve
jsme byli osloveni touto zvìstí. Slovo o vzkøíšení v nás zapustilo své koøínky a pak
se rozrostlo. Ovšem pak pøichází druhý krok: „Ukázal se i mnì.“ Pavel odkazuje
na svou osobní zkušenost. Na to, že i on se setkal se vzkøíšeným Pánem. Nemìl k
tomu žádnou vypracovanou duchovní techniku, nenabízí zaruèenou metodu, jak

toho dosáhnout. Naopak, sám Pán si jej zastavil, to Vzkøíšený sám mu šel vstøíc.
Pavel byl potkán, z milosti Boží byl nalezen. A my moc dobøe víme, jak dùležitá
tato jeho osobní zkušenost se Vzkøíšeným byla. Jak jej promìnila a k èemu vedla.
Mám nadìji, že také každý z nás má nìjakou svou osobní jedineènou zkušenost ze
setkání se vzkøíšeným Pánem. I nám jde vstøíc a potkává nás. V naší církvi
o svých zkušenostech moc nemluvíme. Ale kdyby i nás náš Pán nezastavil podobnì jako apoštola Pavla, kdyby nás novì nenasmìroval, pak bychom tu dnes nejspíš vùbec nebyli. A stejnì tak jako ukøižování a vzkøíšení, tak i oslovení lidmi
a oslovení samotným živým Pánem jsou sice dvì skuteènosti, ale vzájemnì se podmiòující. Chci vám tedy, sestry a bratøi, spoleènì s apoštolem Pavlem „pøipomenout evangelium, které jste i vy pøijali, které je základem, na nìmž stojíte, skrze
nìž docházíte spásy,“ jemuž vìøíme a které ovlivòuje naše životy. Je to evangelium
o tom nejzásadnìjším Božím zásahu do bìhu našeho svìta, který kdy nastal. Je to
evangelium nerozluènì spojené s osobou Ježíše Krista, s jeho køížem a také prázdným hrobem. Je to evangelium o novém poèátku navzdory konci, o vítìzství života
nad smrtí, o Boží nièím neomezené moci v èase naprosté lidské bezmoci.
Ježíš Kristus byl vzkøíšen. Radujte se, neboť Pán vskutku z mrtvých vstal.
Pavel Freitinger, faráø

ZVEME VÁS K VELIKONOÈNÍM BOHOSLUŽBÁM,
pøi nichž máme pøíležitost prožít obnovu naší víry a nadìje, navzdory všemu, z èeho máme obavy a co nás tíží.
Zelený ètvrtek 29. bøezna:
18:00 Pašije (spoleènì s Dolním sborem)
Velký pátek 30. bøezna:
9:30 Bohoslužby se sv. veèeøí Pánì
Velikonoèní nedìle 1. dubna:
9:30 Bohoslužby se sv. veèeøí Pánì
DÁLE PØIPRAVUJEME
22. 4.
Den Diakonie
29. 4.
sborová nedìle, koncert Kudykam (pìvecké chválící skupiny)
25. 5.
Noc kostelù
27. 5.
jarní odpoledne pro starší èleny sboru
9. - 13. 7.
tábor pro malé dìti v hájence na Nivce v Semetínì
22. - 31.7. tábor pro dorost v Novém Hrozenkovì

Jménem staršovstva
Daniel Fojtù

Pavel Freitinger

kurátor

faráø
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ZPRÁVA HOSPODÁØSKÉ KOMISE
Milé sestry a bratøi, milí pøátelé, vážení ètenáøi,
pøináším Vám zprávu o hospodaøení našeho sboru. Pøednì bych chtìl podìkovat
všem obìtavým dárcùm za jejich pøíspìvky, které nám umožnily být živým sborem s mnoha aktivitami. Vaše dary pomohly také mnoha sborùm naší církve
i mnoha potøebným lidem, jak v naší republice tak i v zahranièí. Pro tyto „cizí“
úèely jsme vloni vybrali a odeslali 108.215 Kè.
Mimo naši pravidelnou sborovou èinnost jsme v loòském roce dokonèili opravu
farského bytu a zahájili jsme úpravu zahrady pro setkávání bratøí a sester nejen
z našeho sboru, ale i pro ostatní lidi ze Vsetína.
V obálce najdete i letáèek Jeronýmovy jednoty. Ta pomáhá sborùm, které opravují nebo budují sborové budovy fary èi kostely. Naše sbírka vloni byla 85.800 Kè.
Na druhé stranì náš sbor obdržel v loòském roce dar z Jeronýmovy jednoty ve
výši 60.000 Kè, který jsme použili na opravu bytu faráøe.
Rád bych Vás vyzval a povzbudil ke stejné èi ještì vìtší štìdrosti než byla loni.
Vaše pøíspìvky a dary budou využity pro práci v našem sboru i v naší církvi a pomohou rozvíjet køesťanské spoleèenství u nás i ve svìtì a v nemalé míøe pomohou
mnoha potøebným lidem. Tyto dary a pøíspìvky mùžete platit jednak pomocí
složenek, které pravidelnì pøikládáme k velikonoènímu dopisu nebo poslat pøevodem z Vašeho bankovního úètu na sborový úèet è. 1765788359/0800 u Èeské
spoøitelny. Variabilní a specifický symbol prosím opište ze složenek. Velice se
osvìdèily pravidelné mìsíèní pøíspìvky, ať již zasílané pøes banku nebo pøinášené v hotovosti do kanceláøe sboru. Pro mládežnickou aktivitu „Fusion“ máme zøízený speciální úèet u FIO banky è. úètu 2100482966/2010, specifický symbol
použijte z pøiložených složenek.
Pavel Dušek
Pøehled hospodaøení - Farní sbor ÈCE Vsetín, Horní sbor
SKUTEÈNOST 2017
22%
28%
13%
37%

Kè
292 641
358 656
168 793
482 780
1 302 870

SKUTEÈNOST 2017
15%
19%
38%
13%
14%

Kè
197 540
253 520
509 250
175 222
190 628
1 326 160
23 290

Náklady
Provozní náklady
Mzdové náklady a pojitìní
Repartice a personální fond
Ostatní náklady
Náklady celkem
Pøíjmy
Sbírky
Dary
Salár
Ostatní pøíjmy
Dotace
Celkem pøíjmy
Hospodáøský výsledek

Kè
300 140
365 000
228 993
226 000

ROZPOÈET 2018
27%
33%
20%
20%

1 120 133

Kè
200 000
225 000
510 000
174 000
34 000
1 143 000
22 867

ROZPOÈET 2018
17%
20%
45%
15%
3%

