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
7.4.

J. Pavlán

14.4.

D. Obadal

21.4.

P. Skála

28.4.

J. Kloda

5.5.

M. Juřínek

12.5.

V. Vaculík

19.5.

M. Pokorná

26.5.

V. Vaculík

2.6.

J. Kloda

9.6.

J. Pokorný

16.6. VP

J. Pavlán

23.6.

J. Kubičík st.

30.6.

P. Skála

E. Kubičíková
M. Juřínek

M. Pokorná

D. Obadal

J. Kubičík ml.

T. Vaculík

J. Kubičík st.

B. Novotná

P. Skála

J. Pokorný

V. Vaculík

J. Straděj
M. Pokorná
M. Juřínek

J. Kloda

J. Kubičík st.

J. Pavlán

J. Kubičík ml.

D. Obadal

J. Hurtová

E. Kubičíková

V. Vaculík
E. Skálová

M. Juřínek

D. Obadal

E. Kubičíková

N. Vaculíková
B. Novotná

J. Kloda

P. Skála

V. Vaculík

V. Vaculík

E. Skálová

J. Pokorný

M. Pokorná

SBOROVÝ
ČTVRTLETNÍK

KÁZÁNÍ
Datum

VSETÍN

KATEŘINICE

VAL. MEZIŘÍČÍ

7.4.

Jiří PAVLÁN

na Vsetíně

Jaromír JUŘÍNEK

14.4.

Filip PODSEDNÍK

Jiří PAVLÁN

Jiří KLODA

21.4.

Marek WAGNER

Jiří KLODA

Jiří PAVLÁN

28.4.

Daniel DOBEŠ

Jiří PAVLÁN

Marek WAGNER

5.5.

Dan OBADAL

ve Valmezu

Jiří PAVLÁN

12.5.

Jiří PAVLÁN

Filip PODSEDNÍK

Pavel PIMEK

19.5.

Josef POKORNÝ

Milan KUBIČÍK

Jiří PAVLÁN

26.5.

Milan KUBIČÍK

Lidka OBADALOVÁ

Petr KIMLER

2.6.

Jaromír JUŘÍNEK

9.6.

Josef JIŘÍČEK

Jiří PAVLÁN VP

Milan KUBIČÍK

16.6.

Jiří PAVLÁN VP

Marek WAGNER

Bohumil MROČEK

23.6.

Marie POKORNÁ

Jaromír JUŘÍNEK

Dan OBADAL

30.6.

Honza WAGNER

Dan OBADAL

Jiří PAVLÁN VP

Tenkráť na Valašsku

CASD Vsetín
duben, květen, červen
2. čtvrtletí 2012

ÚVODNÍK

NAROZENINY:
NAROZENINY

Ex 34,10 Hospodin odpověděl: "Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před
veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé
zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí
Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň.

6.4.
9.4.
11.4.
14.4.
4. 5.
11. 5.
23. 5.
29. 5.
2. 6.
7. 6.
7. 6.

I v životě křesťana se setkáváme se strachem. Někdy může strach fungovat
krátkodobě jako určitá prevence, před zlým jednáním, ale je smutné, že strach
nám může bránit i ve správném přístupu k Bohu. Vidět to můžeme v textu Gn
3,10: On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se.
A protože jsem nahý, ukryl jsem se." Přestože se v Bibli mnohokrát mluví
o tom, že ti, kdo se báli Hospodina, byli v jeho očích milí, je třeba rozlišit
tento strach na dobrý a špatný. Respekt před Bohem, který nám brání
propadnout hříchu je bezesporu dobrý. Ale strach někdy člověka ochromuje
a drží jej v šachu i v případech, kdy mu svědomí velí, aby zasáhl. Hezky to
ilustruje následující příběh:
Nikita Chruščov na jednom zasedání ostře kritizoval Stalina. Bylo to
už po jeho smrti a Chruščov se odhodlal ukázat do té doby oslavovaného
diktátora ve skutečném světle. Po kritice se ze sálu ozval rozhořčený hlas.
„Jak jste to mohl dovolit, že Stalin spáchal takové zločiny? Vždyť jste byl jeho
kolega!“ Chruščov se rozhlédl po sále a rychle se zeptal: „Kdo z vás to byl?“
Sál najednou úplně ztichl a nikdo se ani nepohnul. Nikdo se nepřiznal.
A Chruščov po chvíli dodal: „Tak teď už víte, proč jsem se neozval dřív.“
Podobnou zkušenost prožil například Josef z Arimatie. Josef
z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských
představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže
(J 19,38). Josef svůj pozitivní vztah k Ježíši tajil, protože tušil, že by to mohlo
mít vliv na jeho společenské postavení. I my máme někdy důvody, proč
v některých situacích zůstáváme bázlivě v ústraní a mlčíme. Máme někdy
dojem, co by tomu řekli lidé kolem nás, a bereme ohledy na aktuální
okolnosti. Podobně jako u Josefa nás ale Bůh chce dovést k tomu, abychom se
dostali do situace, kde se budeme moci přiznat k tomu, komu věříme. Bůh
chce, abychom si v životě otestovali, čeho se „bojíme“ víc  lidí nebo Boha?
Bázeň před Hospodinem nás vede k tomu, abychom se nebáli zbytečně
a s odvahou se postavili na Boží stranu.
Jiří Pavlán
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Hurtová Anna
Vávra Kamil
Vávra Miroslav
Hurta Petr
Obadal Daniel
Pavlánová Daniela
Kubičíková Gabriela
Janičatová Olga
Řádková Tatiana
Kubičík Jan
Podsedník Filip

Děti a nepokřtěná mládež:
27. 4.
Řádková Danielka (7 let)
28. 4.
Obadalová Ivetka (6 let)
2. 5.
Mašata Michal
5. 6.
Podsedníková Ráchel (4 roky)
VÝROČÍ SVATBY
25. 4. 2004
Lidka a Dan Obadalovi
27. 4. 1975
Marta a Josef Řádkovi
30. 4. 1972
Marie a Josef Pokorní
1. 5. 2005
Katka a Milan Kubičíkovi
8. 5. 2007
Tatiana a Martin Řádkovi
7. 6 .2008
Barbora a David Skálovi
16. 6. 1996
Martina a Daniel Řádkovi
VÝROČÍ KŘTU
19.4. 1946
19.4. 1946
19.4. 1946
21. 5. 1999
28. 5. 1975
1. 6. 1979
5. 6. 1981
5. 6. 1981
9. 6. 1987
10. 6. 2005
15 .6. 1993

Daněk Karel
Juřínek Miloslav
Kubičík Karel
Skála David
Juřínek Jaromír
Juřínková Alena
Geržová Dana
Klodová Věra
Jochec René
Řádková Ilona
Janičatová Olga

20. 6. 2008
21. 6. 1996
21. 6. 1996
21. 6. 1999
23. 6. 1995
26. 6. 1992
26. 6. 1992
26. 6. 1992
26. 6. 1992
28. 6. 1991
28. 6. 1991

Novotná Blanka
Řádek Pavel
Řádek Martin
Podsedník Filip
Řádková Martina
Mikulcová Ester
Ondrová Marta
Ručka Milan
Ručková Radka
Obadal Daniel
Řádek Daniel

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
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Informace o hospodaření sboru Vsetín
Milí členové vsetínského sboru,
chtěl bych vyjádřit poděkování za vaši štědrost, ať už se týká darů pro provoz našeho
sboru, nebo darů a sbírek které odesíláme a mají svá určení pro různé potřeby církve.
Děkuji, že i v časech finančních krizí a nepříznivých výhledů v ekonomické sféře jste
vnímaví k potřebám církve i sboru a s ochotou a zodpovědností dobrovolně přispíváte
podle svých finančních možností. Také díky tomu je náš sbor nezávislý na finanční
pomoci a není nutné dělat výjimečné sbírky na provozní výdaje. Podařilo se snížit vydání
za otop, což jsme pocítili po výměně oken. Navíc od letošního dubna jsme přešli k jinému
dodavateli plynu, čímž taky značně ušetříme.
Splátky dluhu za nová okna, který máme u MS sdružení, jsme téměř umořili, díky vám
všem, kteří odevzdáváte dary desátků. Sdružení nám posílá poměr odpovídající 10%
odevzdaných desátků každý rok na náš stavební fond a tím odmazává tento dluh. Dlužná
částka na konci roku činila už jen něco málo přes 4 tisíce Kč.
Loni jsme investovali do misijních aktivit v našem městě. Avšak naše investice nebyly
vysoké, jelikož jsme uplatnili možnosti příspěvku dotace ze sdružení a příspěvku o.s.
Maranatha. Obdrželi jsme také zprávu ze sdružením o schválené dotaci o níž jsme žádali
na opravu modlitebny v letošním roce a to ve výši 50 tis. Kč.
Pro představu jak jsme na tom finančně byli v minulém roce ve výdajích a příjmech,
předkládám jednoduchý přehled.
Přeji všem hojnost Božího požehnání nejen v oblasti materiálních potřeb pro vezdejší
život, ale i v duchovních potřebách pro věčnost.
pokladník sboru

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SBORU VSETÍN V ROCE 2011
celkové příjmy darů pro sbor:
(sbírky, individuální dary, atd.)

87 580, Kč

zůstatek z minulého období (r. 2010)
PŘÍJMY SBORU CELKEM:

10 817, Kč
98 393, Kč

jednotlivé výdaje sboru:
za provoz  energie
provoz, opravy
oddělení dětí
oddělení evangelizace
oddělení osobní služby – diakonie
VÝDAJE SBORU CELKEM:

63 569, Kč
10 461, Kč
1 703, Kč
7 839, Kč
1 510, Kč
85 082, Kč

jednotlivé přijaté a odeslané dary:
dary pro církev – desátky
dary na misii – sbírky sob. školy
dary 13. soboty
dary modlitebního týdne
dary na AWR (rádio)
dary pro ADRA
dary ostatní
ODESANÉ DARY CELKEM:
ZAMYŠLENÍ
Dříve než se pustím do samotného tématu
zamyšlení, chci vyjádřit svou vděčnost
Bohu a církvi za zřízení sobotní školy.
Můžeme doma a pak i ve sborovém
společenství prohlubovat svá poznání
biblických pravd, což jistě máme za
nejvyšší hodnoty duchovního života.
V závěru minulého roku (4/2011) jsme
probírali list apoštola Pavla Galatským, kdy
použil teologické výklady a také ukázal na
skutečný křesťanův zápas. A tomu se
zkusme nyní více věnovat.
Z veršů Gal 5,17 nebo Řím 7,1824 vyplývá,
že v člověku sídlí lidská přirozenost, která
se prosazuje proti Duchu Božímu a to
i u tak svatého člověka, jakým apoštol
Pavel byl. Proto se ptám: Co vlastně je tou
lidskou přirozeností? Uvažování začneme
u lidského těla, které je základem našeho
bytí a tak je s přirozeností úzce spojeno. Je
pozoruhodné stavbou, schopnostmi, někdy
krásou. Má však svá omezení v čase,
prostoru, výkonu. To nejcennější, co tělo
umožňuje a co nás přibližuje k našemu
Bohu a Stvořiteli, je schopnost duchovního
života. Podobně jako i jiná pozemská těla je
také stvořeno s instinkty a pudy k vlastní
sebezáchově. V čem je tedy problém?
Dobře víme, co představuje život podle
Ducha. Přesto naše myšlení a rozhodování
je stále víceméně pod vládou oněch

469 463, Kč
26 916, Kč
12 512, Kč
16 062, Kč
3 178, Kč
2 455, Kč
1 859, Kč
532 445, Kč
instinktů, což při lidském intelektu nabývá
podob od lehkého sobectví, až po hraní si
na „Boha“. Připomeňme si teď něco
z arzenálu vlastností a sklonů, které se nám
stávají přirozené. Nejprve však musím
uvést základní existenčně nezbytnou
vlastnost života a tou je žádost. Ta pak
vyvolává: závist, nenávist, nepřátelství,
agresi, chamtivost, nedůvěru, přetvářku,
lež, nevázanost, modloslužbu, smilstvo,
vášeň, pohodlnost, hodování, opilství
a podobně. (Gal 5,1921)
Naše osobnost je ale zároveň formována
zvenčí
a
to
silami
pozitivními
přicházejícími od Boha, ale i negativními
od všeho protibožského. Jaký je výsledek
těchto konfliktů v našem nitru už naznačil
apoštol Pavel, když říká: „Bídný já člověk!
Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ Je
nějaká naděje v tom lidském zoufalství?
Jedinou jistotou je nám Boží láska
projevená v Pánu Ježíši a také působení
Ducha svatého. I v tomto těle můžeme
prožívat: lásku, radost, pokoj, dobrotu
a podobné. (Gal 5,22) Ale už víme, že
takový stav nemůže být trvalý. Pán Ježíš
zaslíbil pomoc pro tento čas, ale zároveň
ukazuje do budoucna na novou zem a na ní
i na nová stvoření v jiných tělech. Tato naše
současná jsou dobrá a velmi dobrá pro naši
planetu a její poslání. Ta nová budou
dokonalejší pro dokonalý svět.
S trpělivostí a důvěrou na ně očekávejme.
Pavel Skála
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