SOBOTNÍ ŠKOLA
Třídy: A sál v přízemí, Bhlavní sál vzadu, C hlavní sál vpředu, Dtřída mládeže
Datum
tř. A
tř. B
tř. C
tř. D
Vedení
7.1.

J. Kloda

14.1.

J. Pokorný

21.1.

M. Pokorná

28.1.

J. Pavlán

4.2.

J. Juřínek

E. Kubičíková
D. Obadal

P. Skála

J. Juřínek

V. Vaculík

T. Vaculík

D. Obadal

B. Novotná

P. Skála

J. Pokorný

J. Straděj

V. Vaculík

11.2.

P. Skála

V. Vaculík

J. Kubičík st.

M. Pokorná

18.2.

J. Kloda

J. Kubičík st.

J. Kubičík ml.

N. Vaculíková

25.2.

J. Kubičík st.

J. Juřínek

J. Pavlán

3.3.

D. Obadal

E. Skálová
J. Kubičík ml.

10.3.

J. Pokorný

V. Vaculík

M. Pokorná

E. Kubičíková

J. Hurtová

17.3. VP

J. Pavlán

P. Skála

V. Vaculík

D. Obadal

V. Vaculík

24.3.

J. Kloda

M. Pokorná

J. Juřínek

E. Skálová

31.3.

P. Skála

J. Pokorný

V. Vaculík

B. Novotná

SBOROVÝ
ČTVRTLETNÍK

KÁZÁNÍ
Datum

VSETÍN

KATEŘINICE

VAL. MEZIŘÍČÍ

7.1.

Jiří PAVLÁN

na Vsetíně

na Vsetíně

14.1.

Milan KUBIČÍK

Jiří PAVLÁN

Jaromír JUŘÍNEK

21.1.

Jiří KLODA

Dan OBADAL

Jiří PAVLÁN

28.1.

Jiří PAVLÁN

Jaromír JUŘÍNEK

Milan KUBIČÍK

4.2.

Dan OBADAL

ve Valmezu

Pavel PIMEK

11.2.

Jaromír JUŘÍNEK

Jiří PAVLÁN

Jiří KLODA

18.2.

Marek WAGNER

Milan KUBIČÍK

Jiří PAVLÁN

25.2.

Jiří PAVLÁN

Alan CHLEBEK

Dan OBADAL

3.3.

Josef POKORNÝ

na Vsetíně

Petr KIMLER

10.3.

Filip PODSEDNÍK

Jiří KLODA

Jiří PAVLÁN VP

17.3. VP

Jiří PAVLÁN VP

Soňa MROČKOVÁ

Marek WAGNER

24.3.

Petr ČÍK

Jiří PAVLÁN VP

Jaroslav STEJSKAL

31.3.

Marie POKORNÁ

Filip PODSEDNÍK

Bohumil MROČEK

CASD Vsetín
leden, únor, březen
1. čtvrtletí 2012

PF 2012

NAROZENINY:
NAROZENINY

ÚVODNÍK
Očekávání
Je před námi rok 2012. Ať chceme nebo ne, zmocňuje se nás určité
očekávání. Nové údobí přináší nové výzvy. Máme před sebou ty dobré věci, kterými
si ještě nejsme jisti a špatné věci, u kterých nevíme, zda nás minou. Možná nás čeká
druhý vrchol krize, možná se lidé bojí konce mayského kalendáře a s tím spojeného
konce světa. My ale s určitostí stejně nevíme, co opravdu přijde. Snažíme se očekávat
to pravděpodobné, ale měli bychom se zaměřit na to jisté. V této souvislosti mě zaujal
text z Pláče Jeremjáše 3,2126: Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám
Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se
každého rána, tvá věrnost je neskonalá. "Můj podíl je Hospodin," praví má duše,
proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se
na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.
Když čteme Jeremjášovo proroctví, rychle nám dojde, že prorok nebyl
kdovíjaký optimista. Byl si vědom mnohdy krušné reality. Jeho naděje a jeho
očekávání se neomezily pouze na lidské prognózy, ale zaměřil je na Hospodina.
V době nejhlubší národní krize ukazuje věřícím lidem výhled, který je může naplnit
nadějí. Hospodinovo milosrdenství nekončí. Každý den své děti zahrnuje novými

Dospělí:
3.1.
6.1.
11.1.
12.1.
14.1.
19.1.
20.1.
22.1.
22.1.
27.1.

1.2.
13.2.
5.3.
6.3.
9.3.
17.3.
17.3.
19.3.
20.3.
24.3.

Novotná Blanka
Olšáková Libuše
Řádková Martina
Štromajerová Soňa
Geržová Dana
Řádek Daniel
Kubičík Milan
Vychopňová Alena
Podsedník Alžběta
Pokorný Josef

Obadalová Kristýnka
Obadal Davídek
Vychopňová Sylva

VÝROČÍ SVATBY

Každý den dostáváme nezasloužené dary. Na nový rok můžeme nahlížet jako na

VÝROČÍ KŘTU

a čekat na jeho projevy lásky je krásné a povzbudivé čekání. A toto očekávání vám

13.3.
18. 3.
19.3.

Řádek Marek
Řádek Michael

Bařinová Karla
Ručková Radka
Kubičíková Vlasta
Vaculík Vlastimil
Skálová Marie
Pokorná Magda
Daněk Karel
Jochcová Rút

20. 3. 1988

prognózy se mohou rychle změnit, ale když poznáme Boha, zjistíme, že on se nemění

4.2.
4.2.

Jochec René
Skála Pavel

dobrými věcmi. Jakoby tu Jeremjáš ukazoval, že věřící člověk má Vánoce každý den.
příležitost těšit se z Hospodinovy dobroty a jeho spásy. Negativní i pozitivní

Děti a nepokřtěná mládež:
5.1.
Pavlánová Karolínka
6.1.
Bařinová Michaela
11.1.
Kubičíková Lenička

27. 3. 1987

Vlasta a Vlastimil Vaculíkovi

Obadal Richard

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.

také přeji do nového roku.

Jiří Pavlán
2

„Víc slz proléváme za vyslyšené modlitby než za ty nevyslyšené.“
Truman Capote
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DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ
Bedřich Nosek, Pavla Damohorská:
Židovské tradice a zvyky
Otázka židovských tradic a zvyků
představuje jednu z nejzajímavějších
a také nejvíce různorodých oblastí
judaistiky, neboť daná problematika
zasahuje i do mnoha dalších oborů,
jako
jsou
historie,
sociologie,
pedagogika,
právo,
politologie,
kulturologie či dějiny umění.

ROZPIS PŘÍBĚHŮ
PRO DĚTI

Jaromír Juřínek

ROZPIS CHVAL

7.1.

Novoroční

7.1.

Novoroční

14.1.

Filip Podsedník

14.1.

Ellen Kubičíková

21.1.

Jitka Hurtová

21.1.

Nikol Vaculíková

28.1.

Jirka Pavlán

28.1.

Mládež

4.2.

Lidka Obadalová

4.2.

Eva Skálová

11.2.

Daniel Obadal

11.2.

Jitka Hurtová

18.2.

Marek Wagner

18.2.

Mládež

25.2.

Nikol Vaculíková

25.2.

Blanka Novotná

3.3.

br. Daněk

3.3.

Mládež

10.3.

Ellen Kubičíková

10.3.

Jirka Straděj

17.3. VP

6

Publikace Židovské tradice a zvyky
pojednává o životě věřícího Žida
a rituálech, které ho provázejí,
o zvyklostech charakteristických pro
každodenní život, ale také o svátcích
a významných dnech, jež tvoří
nedílnou součást jeho života. Kniha je
doplněna
ilustracemi
a
přináší
množství zajímavých informací jak pro
odborné, tak i laické čtenáře zajímající
se o židovskou kulturu.
Vydalo nakladatelství Karolinum

17.3. VP Křesťanský domov

24.3.

Blanka Novotná

24.3.

Děti

31.3.

Richard Obadal

31.3.

Katka Kubičíková

EVANGELIZACE – ŽÍT NAPLNO
V létě se náš sbor spolu se zlínským
sborem zúčastnil letní evangelizace YFJ
– Mladí pro Ježíše. Odpovědi ze Zlína
jste si mohli přečíst v minulém
čtvrtletníku. A zde je již něco od nás.
JIŘÍ PAVLÁN
Kdy
ses
poprvé
setkal
s evangelizačním projektem YFJ –
Mladí pro Ježíše?
Poprvé jsem se s programem setkal
v létě 2010 v Kežmaroku, kde jsem
mohl vidět akci v reálu.
Čím a jak ses aktivně podílel na naší
letní evangelizaci?
Podílel jsem se na úpravě přednášek,
zajišťoval organizačně přípravu ve sboru
a nakonec jsem i třikrát přednášel.
Takže jsem měl možnost si to vyzkoušet
z různých stran.:)
V čem je „síla“ takové evangelizace?
Umožňuje zapojit se i lidem, kteří
nejsou „profesionálové“. Samozřejmě,
že to může být i určitým slabým
článkem této akce, ale domnívám se, že
je to velmi důležité, protože zapojit se
může každý, kdo je ochotný. A přesně
o to v církvi jde. Duch svatý je
profesionál, a když s ním budeme
spolupracovat, tak nám pomůže lidi
oslovit i tam, kde samotné profesionální
programy selhávají.
Kde má tento způsob evangelizace
ještě „mezery“, co a jak by šlo
„zlepšit“?
Ukázalo se, že lidé přicházejí ve větším

počtu na témata, která je zajímají a jsou
pro ně aktuální – např. Bude konec
světa? Ne všechna témata se nám
podařilo takto lákavě připravit a příště
na to bude třeba myslet.
Jaký máš pocit z celé evangelizace
a „chytil“ se evangelizace sbor,
členové?
Nemohu říci, že by se zapojil kompletně
celý sbor. Jsem ale velmi rád za tu část,
která se zapojila velmi aktivně a tito
lidé byli i pro mě velkým povzbuzením.
Nejenže
pravidelně
chodili
na
přednášky, ale zvali i své přátele
a širokou rodinu.
Máš už plán a víš jak v podobném
způsobu evangelizace pokračovat?
Na září už jsme připravili sérii čtyř
dalších přednášek a rádi bychom nové
lidi zapojili do pravidelného studia
Bible. Jsme Bohu vděčni za lidi, kteří
přednášky v srpnu navštěvovali
pravidelně a věříme, že Bůh pro ně má
svou cestu. Jako sbor se budeme učit, že
evangelizace není jen jednou za rok, ale
že to bude trvalé úsilí našeho sboru.
MILAN KUBIČÍK
Od kdy a jak ses zapojil do letní
evangelizace YFJ – Mladí pro Ježíše?
Objevil se požadavek technického
charakteru, nahrávat přednášky na
video, aby mohly být použity i pro
internetové posluchače. Ve spolupráci
s Petrem Hamrozim jsme se tedy pustili
do maratonu natáčení všech přednášek,
které by se měly postupně objevovat na
webových stránkách misijního projektu.
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Jak se ti styl a propracovanost tohoto
způsobu evangelizace líbí či nelíbí?
Kde jsou klady takového způsobu,
a kde vidíš třeba „nedostatky“ ?
Pokud se má posuzovat něco, co je už
jakýmsi způsobem dopředu připraveno,
nikdy to není snadné. Jinak to může
posuzovat člověk přímo zainteresovaný,
jinak zainteresovaný jen okrajově
a jinak pozorovatel. Zpravidla čím více
se k tomu vyjadřují lidé méně zapojení,
tím více roste kritika. Pro některé
podání přednášek nepůsobilo příliš
fundovaně, a dokonce i samotné
vysvětlení určité problematiky týkající
se jistého tématu bylo prý primitivní,
jak jsme zaznamenali od jednoho
návštěvníka.
Je možná škoda, že nežijeme v naší
zemi po nějaké další revoluci, kde by
lidé byli více nakloněni slyšet na
duchovní notu. Dnes si každý může
věřit čemu chce a není toho málo. Je na
pováženou, čemu všemu jsou dnes lidé
ochotni věřit, jen aby nemuseli věřit
v Boha. Do nedávna neslýchané
možnosti
komunikace
mobilních
telefonů, internetových sociálních sítí
uzavírají člověka do ulity, kde sice
může být kdykoliv ve spojení třeba
s celým světem, a klidně odhalit
bezostyšně komukoli své soukromí
nebo zůstat v anonymitě, ale necítí už
tak potřebu být v osobním spojení
s člověkem,
natož
s Bohem.
A v takovém prostředí začíná být těžké
zaujmout, přiblížit se k člověku. Čím
víc lidí automaticky ze svých
poštovních schránek vyhazuje do koše
otravné reklamní letáky na všechno
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možné, o to větší je zázrak, když někdo
díky letáku zareaguje a přijde si
poslechnout přednášku. Možná si
říkáme a máme výčitky z toho, jak je
jen možné, že v jiných zemích tyto
a podobné evangelizace sklízí velké
úspěchy. Jsou to jistě zázraky a díky
Pánu Bohu za to, ale mně se jeví
mnohem větší zázrak, když v naší zemi
po misijních aktivitách se rozhodne
uvěřit a přijmout Krista byť jen několik
málo nových sester a bratrů.
Nechci posuzovat jaké klady či
nedostatky tato evangelizace s sebou
nese. Jsme téměř na konci dějin
a způsobů jak misijně pracovat se už
vyzkoušelo mnoho a možná jsou už
skoro vyčerpány. Zdá se, že doba si
žádá, abychom komunikovali s lidmi
způsobem poplatným právě dané době
nebo nejlépe, abychom byli ještě o krok
vpředu. Ale vše jednou osvědčené se
vždy znovu vrací, pokud rovnou
nepřetrvává. A v našem případě je to
znovu to osobní setkání s člověkem,
oslovení, navázání přátelství, rozvíjení
vztahů. Dobré vztahy nestačí mít jen
v rodině, ve sboru, mezi těmi
nejbližšími, ale dobré vztahy bychom
měli rozvíjet dál za hranicemi všedních
dnů. To je ta biblická misie, bez které
jakékoli velké evangelizační akce by
byly jen krásným a nákladným zážitkem
pro nás členy sborů, na utvrzení a znovu
připomenutí dávno známých biblických
pravd.
Jak se zapojil sbor a lidé v něm do
evangelizačního úsilí?
Myslím, že sbor se do misie zapojil
podle svých schopností a možností.

Jsem přesvědčený, že nebyl v našem
sboru nikdo, kdo by nevěděl
o evangelizaci a bylo by mu to
lhostejné. Věřím, že modlitby každého
byly motivovány prosbami za celý
průběh a působení Ducha pro
přednášející i příchozí.

JAROMÍR JUŘÍNEK
Prázdninová evangelizace Vsetín
„Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky …..“
Naše společenství je pestré, co do
povah,
kulturního
zázemí,
náboženského prostředí, ze kterého
jsme přišli, životních zkušeností a věku.
A to se pochopitelně promítá i do
evangelizačních
projektů,
kterými
naplňujeme Ježíšovu výzvu.
Přivítali a byli jsme potěšeni
a povzbuzeni nadšením a zájmem
mladých lidí, kteří věnovali svůj čas,
aby rozličným způsobem připoutali
pozornost na cyklus přednášek. Mnozí
se
zapojili do přípravných prací,
návštěv „dům od domu“, zdravotního
programu a v neposlední řadě hlavního
přednáškového cyklu. Ukázalo se, že
mnohé je možné, ale ne pro každého.
Chcemeli živě oslovit moderního
člověka a vést jej od jeho problémů
k správnému pochopení života, od jeho
lhostejnosti k životu či zahleděnosti do
sebe k zodpovědnému rozhodnutí se pro
Krista a životu s ním, mějme na zřeteli
situaci člověka. Vycházejme z jeho
problémů a potřeb, ale nesoustřeďujme
se především na ně. Naším úkolem je

vést lidi k Bohu, který řeší naše
problémy. Každý člověk je jiný, čím
více toho o druhém víme, tím lépe
můžeme předat poselství, které mu
chceme sdělit. Bylo by šťastnější, kdyby
v naší části světa byl prosazován způsob
evangelizace,
který
by
nebyl
monologem. Ten, který se sdílí se svou
vírou nech je věrohodný, mluví
srozumitelným jazykem to, co je jeho
osobní životní zkušeností. Přece jenom
sdělit svou zkušenost s Kristem je tak
osobní a intimní, že to téměř vylučuje
hovořit
k
setčlennému
davu
v
přednáškových
sálech
a posluchárnách. Naše evangelizace by
měla mít spíše charakter osobního,
hlubšího setkání lidí, kteří si nejsou
úplně cizí, než jakési pouliční agitace
ve stylu sekt a podomních prodejců. Je
tedy třeba nacházet nové přístupy
k problémům a potřebám lidí a mít
odvahu jít nevyšlapanou cestou. Práce
s lidmi je velmi rozmanitá, protože
každý člověk je jedinečný. Neexistuje
nějaký jednoduchý a obecně platný
návod, jak se k němu dostat. Adventní
hnutí je jednotné v porozumění
Ježíšovy
výzvy:
„získávejte
mi
učedníky“, ale praxe může být rozdílná.
Nech je naše snaha podělit se o radostné
poselství evangelia přínosem pro
všechny, kteří hledají pravdu, a přinese
naději do budoucna všem, kdo po ní
touží.
Jak napsal Jiří Moskala: „Pán potřebuje
dnes více než kdy jindy zapálené
a odevzdané lidi, kteří mají světu co
říci. Nejlepší dny pro adventismus
sedmého dne jsou před námi.“
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