SOBOTNÍ ŠKOLA

Třídy: A sál v přízemí, Bhlavní sál , Ctřída mládeže
Datum

tř. A

tř. B

tř. C

Vedení

6.10.

J, Kubičík st.

13.10.

M. Pokorná

J. Řádek

D. Řádek

N. Vaculíková

20.10.

V. Vaculík

J. Kubičík st.

D. Obadal

J. Hurtová

27.10.

J. Pokorný

J. Kloda

P. Mašata

E. Skálová

3.11.

P. Kostečka

10.11.

J. Kubičík st.

M. Pokorná

J. Kubičík ml.

E. Kubičíková

17.11.

D. Řádek

M. Juřínek

V. Vaculík

V. Vaculík

24.11.

J. Kloda

J. Řádek

D. Obadal

J. Straděj

1.12.

J. Pokorný

V. Vaculík

8.12.

M. Pokorná

P. Mašata

15.12.

M. Juřínek

J. Kloda

V. Vaculík

V. Vaculík

22.12.

D. Obadal

D. Řádek

V. Vaculík

J. Hurtová

29.12.

J. Řádek

J. Pokorný

J. Kubičík st.

E. Skálová

V. Vaculík

V. Vaculík

SBOROVÝ
ČTVRTLETNÍK

KÁZÁNÍ
Datum

VSETÍN

KATEŘINICE

VAL. MEZIŘÍČÍ

6.10.

Marek WAGNER

NA VSETÍNĚ

Pavel PIMEK

13.10.

Pavel KOSTEČKA

Jaromír JUŘÍNEK

Jan WAGNER

20.10.

Blanka NOVOTNÁ

Pavel KOSTEČKA

Jaroslav ŠLOSÁREK

27.10.

Milan KUBIČÍK

Blanka NOVOTNÁ

Pavel KOSTEČKA

3.11.

Pavel KOSTEČKA

VE VALMEZU

Bohumil MROČEK

10.11.

Jaroslav ŠLOSÁREK

Pavel KOSTEČKA

Jaromír JUŘÍNEK

17.11.

Petr KIMLER

Jaroslav ŠLOSÁREK

Pavel KOSTEČKA

24.11.

Pavel KOSTEČKA

Petr KIMLER

Marek WAGNER

1.12.

Filip PODSEDNÍK

NA VSETÍNĚ

Jar. ŠLOSÁREK VP

8.12.

Jar. ŠLOSÁREK VP

Marek WAGNER

Petr KIMLER

15.12.

Bětka PODSEDNÍK

Milan KUBIČÍK

Dan OBADAL

22.12.

Jaromír JUŘÍNEK

Jar. ŠLOSÁREK VP

Milan KUBIČÍK

29.12.

Dan OBADAL

Jan WAGNER

Soňa MROČKOVÁ

CASD Vsetín
říjen, listopad, prosinec
4. čtvrtletí 2012

ÚVODNÍK

NAROZENINY:
NAROZENINY

Příroda mluví

5. 10.
16. 10.
20. 10.
9. 11.
13. 11.
14. 11.
19. 11.
21. 11.
30. 11.
3. 12.
3. 12.
9. 12.
20. 12.
25. 12.

Je to už měsíc, co jsem se nastěhoval do tohoto krásného kraje. Zažívám tu
mnoho nového, mimo jiné i příroda. Většinu života jsem prožil v nížině. Teď,
pohlédnuli jakýmkoliv směrem, vidím kopce. Na tom samém ale není až
tolik zajímavého. Nejenže ale přírodu vidím, ona na mě působí. Těžko to
nějak blíže popsat. Při jednom nedávném výletu nás cesta zavedla mezi velmi
vysoké stromy. Jejich kmeny byly jako sloupy v chrámu a koruny jako klenba.
I přes svou jednoduchost mělo to místo velkou pietu.
Příroda jako Boží dílo působí na člověka. Tento hlas o Bohu je ale jiný než
lidský hlas. Známý Žalm 19 říká: „ Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha
vypovídá o díle jeho rukou. Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání.
Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet.“ (v. 13)
V Žalmu 98 tak čteme: ”řeky ať tleskají v dlaně” A nejen řeky prý umí
tleskat; u Iz 55,12 se dočteme, že ”… všechny stromy na poli budou tleskat
rukama.” Nevím o nikom, kdo by viděl doslovně tleskat stromy větvemi,
natož rukama. To jde jen v pohádce. Cítíme, že jde o metaforu a nadsázku.
Co nám ale řeč přírody vlastně chce říct? Zmiňovaný Žalm 98 končí přáním
Božího soudu a spravedlnosti. Jak ale burácející moře (v. 7) a řeka (v. 8)
mluví o Boží spravedlnosti a milosti, o které je zase řeč na začátku žalmu?
Velká zjevení Boha v Bibli jsou vždy doprovázena neobvyklými přírodními
úkazy. Při darování Zákona na Sinaji byla celá hora zakryta kouřem a duněly
hromy (Ex 20,18). Když se na totéž místo vydal po staletích Elijáš, opět se vše
chvělo (1 Kr 19,11.12). Když Bůh mluvil o Ježíši, hřmělo (J 12,28.29).
A konečně, při druhém příchodu Ježíše Krista nezůstane v přírodě doslova
kámen na kameni (Zj 6,1214). Síla přírody v bouřce a zemětřesení připomíná
sílu Boží. Na jednu stranu to v nás vzbuzuje chvění. Když jsme během silné
bouře venku, je to pro nás akutní ohrožení. Ale i když jsme doma, nemáme
vyhráno – velká bouřka dokáže odnést střechu nebo zapálit dům a stodolu.
Příroda je tak připomínkou naši omezenosti. Lidská síla má a bude vždy mít
své meze. Ale je tu i další poselství. Ta velká moc, která nás na jednu stranu
pokořuje, nám zároveň připomíná Boží sílu, která působí pro naši potřebu.
Bůh se totiž v Písmu představuje jako ten, kdo slouží člověku. I když někdy

Juřínek Jaromír
Miková Julie (97 let)
Vaculík Tomáš
Skála David
Kloda Jiří
Stratilová Blažena
Řádek Pavel
Kubičíková Ellen
Obadalová Olga
Miková Zdeňka
Pokorná Marie
Vaculíková Nikola
Vaculíková Vlasta
Řádek Josef

Děti a nepokřtěná mládež:
1. 10. Bařina Petr
8. 10. Podsedník Tadeáš
20. 10. Pavlán Honzík
24. 10. Mikulec Jan
6. 11. Kubičík Lukáš
20. 12. Skálová Eva

VÝROČÍ SVATBY
17. 10. 1976
3. 11. 1985
10. 12. 1995

Anna a Petr Hurtovi
Gabriela a Jan Kubičíkovi
Věra a Jiří Klodovi

VÝROČÍ KŘTU
9. 10. 1966
15. 11. 2002
1. 12. 2000
10. 12. 1982
17. 12. 1993
18. 12. 1992
18. 12. 1992
20. 12. 2003

Hurta Petr
Obadalová Ludmila
Kubičíková Kateřina
Vaculíková Drahomíra
Pavlán Jiří
Vychopeň Vladimír
Vychopňová Alena
Stratilová Blažena
Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
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sborů, ale také uvnitř ve vašem středu.
Jistě, nehrozí teď žádné pronásledování
ani ze strany státní moci, ani ze strany
jiných církví. Žijeme v míru a pokoji
a vzdáváme za to Bohu díky.
Ale náš nepřítel satan se nezastaví před
dveřmi do modlitebny, nezastaví ho ani
žádný nápis nade dveřmi nebo na
kazatelně. Jeho moc spočívá v tom, že
může působit skrytě. Tam, kde bychom
to neočekávali.
Je totiž ochoten a schopen pohánět naše
ego, naše "já".
Proto vám znovu připomínám tak, jako
jsem to činil vždycky: neztrácejte ze
zřetele našeho Pána Ježíše Krista. On
má přebývat ve vašich srdcích. Jen On
tam má mít první a výjimečné místo.
Jedině v něm a skrze jeho oběť můžeme
dojít ke spáse. Jedině On nám dává
naději na vzkříšení a věčný život. Proto
se nenechte zmást, že větší zbožnosti,
nebo duchovnosti dosáhnete přehnaným
důrazem na jídlo a pití. Nebo dokonce
tím, že budete upřednostňovat duchovní
literaturu před živým Božím Slovem.
Mnozí z vás jsou již druhou nebo
dokonce už třetí generací obrácených
a znovuzrozených v Kristu. Pamatujte
proto na odkaz víry a neochvějné naděje
svých rodičů; na to, jak na modlitbách
a svým příkladem každý den usilovali
o vaši víru. Proto i vy a zvláště ti z vás,
kteří máte malé děti následujte jejich
příkladu. Nejvíc můžete udělat pro své
dítě tím, že ho naučíte znát našeho Pána
Ježíše Krista a svým vlastním
příkladem; osobní zbožností a duchovní
zkušeností.
Nakonec vás chci povzbudit, ať vytrváte
v bratrské lásce,ať máte v úctě ty, kteří
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vám slouží Božím Slovem i skutkem
lásky.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné
lásce i lásce ke všem a posílí vaše srdce,
abyste byli bezúhonní a svatí před
Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán
Ježíš se všemi svými svatými.
Vlastimil Vaculík

DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ
George R. Knight
Apokalyptická vize
adventismu

a

vykleštění

Vykleštění ( kastrace )  nepříjemné
slovo! Ale smysl tohoto slova souvisí se
ztrátou reprodukce. V této knížce
George Knight představuje, jak
protestantský liberalizmus tuto operaci
vykonal na sobě a upozorňuje, že
adventisté jsou v pokušení udělat to
samé.
Diagnostikuje
současné
neduhy
adventismu, a zdůrazňuje potřebu
revitalizace apokalyptické vize, která
poskytuje klíč k obnovení dynamiky
v církvi v čase, kdy svět spěje ku konci
dějin.
Autor nenabízí jednoduchý návrat
k historickému adventizmu, který
naopak vidí kritickým okem. Nově
promýšlí nosná apokalyptická proroctví.
G.Knight svou knihou, kterou sám
považuje za nejdůležitější publikaci,
jakou kdy napsal, osloví ty, kteří hledají
východisko z ochladnutí adventní
naděje.
doporučil Vlastimil Vaculík

příroda vycení své zuby, ať je to pro
nás zároveň připomínka silného
Boha, který se za nás staví
a pomáhá nám proti různým
potížím, které život přináší. Příroda
ale nemusí mluvit jen tehdy, když
děsí. Od dob Noeho připomíná
smlouvu s Bohem i duha (Gn 9,13).
Duha nevzbuzuje v lidech obavy,
ale radost. Duha je krásná. Už jen
tím, jak je příroda krásná, tak mluví
o Bohu, zase z jiného pohledu.
V našich zeměpisných šířkách
máme tu výhodu, že máme 4 roční
období. Když se někomu nelíbí
jedno,
přijde
s
železnou
pravidelností to druhé.
A to není vše, jak příroda mluví.
Přestože i ona sama je zasažena
vzájemným bojem o přežití, různé
druhy vymírají, stále je v ní cítit
sladěnost a řád. Jednotlivé části
přírody si navzájem slouží,
potřebují se. V tomto je příroda
příkladem pro člověka. A skutečně
člověk si může brát z přírody
příklad pro organizaci společnosti
nebo
pro
různé
technické
vychytávky.
Příroda je velkým darem od
Hospodina. Chovejme se k ní
šetrně, ať tento Boží hlas
neumlčujeme.
Naučme
se
s přírodou žít ve vzájemné míru.
Pavel Kostečka

I.epištola Pavla Vsetíňanům
Pavel, z Boží vůle apoštol, vsetínské
církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši
Kristu: Milost vám a pokoj od Boha
našeho Otce.
Stále za vás v modlitbách děkujeme
Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista
Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke
všem bratřím pro naději zakotvenou
v nebesích.
Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo
pravdy, evangelium; tak jako na celém
světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste
od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží
milosti a přesvědčili se, že je pravdivá.
Víme přece, bratři Bohem milovaní, že
patříte k vyvoleným, neboť naše
evangelium k vám nepřišlo pouze
v slovech, ale v moci Ducha svatého
a v přesvědčivé plnosti.
Nepochybuji o tom,že znáte všechny mé
dopisy, které jsem napsal všem církvím
a sborům v Malé Asii, Řecku a Římě.
Víte také jistě, jak mně ležel na srdci
osud všech bratří a sester. Jak jsem se
zajímal o jejich růst v poznání Ježíše
Krista našeho Pána, jak jsem je mnohdy
s láskou napomínal a varoval před
nebezpečím, které je může různým
způsobem překvapit a zasáhnout, neboť
Boží protivník obchází jako řvoucí lev
a hledá koho by pohltil.
Určitě také víte, že jsem často musel
mnohé tyto sbory navštívit osobně
a přísně zakročit, a napravovat cestu
mnohých čistoty evangelia nedbalých
bratří.
Proto i vám chci s láskou a zároveň
důrazně připomenout, že nebezpečí
nečíhá jen venku, za dveřmi našich
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