Církev adventistů
sedmého dne

sbor vsetín

sborový zpravodaj

říjen » listopad » prosinec
4. čtvrtletí 2014

Zj 3,3 (ČSP) Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.
Žd 12,1 (ČSP) Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak
svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející
a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi.

170 let od velkého... nejen zklamání?
Na konci října si připomínáme nejadventističtější výročí, jaké může jen
být. Před 170 lety, 22. října 1844, očekávala nemalá skupina milleritských
křesťanů, hl. v USA, ale nejen tam, druhý příchod Páně. Jejich čekání bylo
nezměrné. Lidé investovali po vzoru rané církve vše – všechen svůj majetek, čas, úsilí, aby připravili nejen sebe, ale i ostatní. Příslušnými tiskovinami (řádově desítky titulů) zaplavili celou zemi, pořádali stanová setkání,
hnutí penetrovalo mnohé protestantské denominace.  

Jak nezměrné bylo očekávání, takové
bylo i zklamání. Zklamání z Boha je totiž
jedním z nejsilnějších zklamání, jaké člověk
může prožít. Někdo se z něho dostává
celý život. Nastalá krize vedla k přehodnocování starých věr a vznikaly nová hnutí
a církve, z nichž nejvíce života nabyla
církev naše.
Mnoho toho bylo napsáno o tomto
zklamání a dokonce já sám jsem toto
slovo dal i do názvu článku. Je však vůbec
potřeba si tak připomínat, co se nepodařilo? Nebylo by lepší ten rok úplně
zapomenout a připomínat si třeba rok
1863, kdy byla oficiálně ustavena naše
církev? Připomínáme si přeci vítězství, ne
porážky.
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Nebylo to poprvé, ani naposled, co
lidé čekali na Pána v přesný den. V sekulárním prostředí se za to staly terčem
posměšků – Pán totiž nikdy nepřišel. Přes
všechnu tu hořkost, přeci jen lze nalézt
ve všech těch očekáváních Krista pozitivní
prvek – touhu po něčem lepším. Lidé
čekávali, protože tužili po lepším. V této
souvislosti si připomeňme pár veršů z Listu Židům:

13 Tito všichni zemřeli podle víry,
aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že
jsou cizinci a příchozí na zemi. 14 Neboť
ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí
vlast. 15 Kdyby totiž myslili na tu, z níž

vyšli, měli by čas se navrátit. 16 Avšak
touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li
nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město. Žd 11,13–16 (ČSP)
V kontextu teologické debaty v Americe 19. stol., nese milleritské očekávání
další poselství. Oni totiž Boží království čekali skoro všichni, jenže jinak. Evangelikální
křesťané čekali lepší svět, jehož vyvrcholením bude druhý příchod Páně. Takové
očekávání vkládá velkou důvěru v člověka.
Adventisté oproti tomu učili: nejprve druhý příchod a až potom tisícileté království.
Je to Pán Bůh, kdo jediný může udělat
lepší svět. Jakákoliv hnutí a politické experimenty typu nacismus, komunismus, ale ani
současný humanismus nemohou přinést
konečné řešení všech lidských bolestí. Jen
Pán Bůh dokáže věci spravit.
Nechci ale být jen lacině pozitivní.
Ano, mezi millerity byli i tací, kteří se prostě
jen báli Božího soudu. Takoví, kteří prodávali majetek, aby jim náhodou jednou Bůh
nevyčetl, že pro víru udělali málo a nezavřel jim před nosem bránu do věčnosti.
Těžko odhadnout, kolik takových bylo –

pro nás je podstatné, že tam bylo hodně
těch čekajících, kteří mohou být příkladem
i pro nás..
A ještě jednu věc stojí za to zmínit. Je
dobré mít dobré motivy a toužit po dobrých věcech. Ano, říká se, že horlivosti pro
Boha není nikdy dost, na druhou stranu
nepleťme si ho s emočním unášením se.
Písmo hovoří jasně:

„O tom dni a hodině nikdo neví,
ani andělé nebes, (ani Syn,) jenom sám
Otec.“ Mat 24,36 (ČSP)
Když se ohlížím zpět za celou tou dobou, nevyvstávají mi před očima slaboduší
věřící, kteří neumí vykládat Bibli, ale lidé
s velkou touhou po lepším světě, který
čekají ne od lidského snažení, ale – a jen  –
od Boha. Stojí za to si tuto dobu připomínat nejen jako dobu velkého zklamání, ale
též a hlavně velkého očekávání.

Váš kazatel
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Motosraz:

„motosnění 2014“, podruhé
Je pátek ráno 19. 9. 2014 a já jako každý den v týdnu jedu do práce.
Jako „plus“ si dávám za to, že jsem vstal dřív a začínám už v 6 hod. Ráno.
Celý týden byl pracovně a profesně náročný, tak jsem nějak neřešil „kolikátého“ září vlastně je. Asi v 9:30 mě začal „pípat“ mobilní telefon a já
překvapen si říkám, na co že mě to upozorňuje?!?

Vytáhnu ho z kapsy a trochu nevěřícně čtu větu: „odjezd na motosnění 2014“!
Chvilku mě trvalo než jsem pochopil, že
mě ten pracovní proces tak pohltil, že
jsem pro povinnosti pracovní, zapomněl
na víkendové setkání motorkářů, na které
jsem se tak těšil! Tak a co teď? Zavolám
kolegy a stavím je před hotovou věc; musím co nejdřív vyrazit na cestu, ať dojedu,
jak se říká „za světla“. Jenomže to se lehko
řekne, že? A tak po přípravách a úpravách
vyrážím ve dvě hodiny odpoledne. Předpověď počasí je příznivá, provoz na silnicích je typicky páteční, předvíkendový.
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Jede se krásně, ale v Liberci je mi jasné,
že za denního světla do cíle nedorazím.
Jakmile se setmí, tak přes tmavé hledí
přilby je tma ještě větší. No zabloudil jsem
až v cílovém městě, kde jsem se ztratil
v labyrintu pravoúhlých uliček. Nakonec
s pomocí navedení přes telefon a s pomocí místního občana konečně dosahuji
cíl! Tentokrát opravdu mezi posledními.
Zdravím se s těmi, kteří už dorazili a vyprávíme si u plápolajícího ohně dojmy z cesty.
Večeře je ve formě výborných klobásek, které opékáme nad ohněm a zapíjíme
vychlazeným Birellem. Poté se scházíme

do jídelny a prožíváme večerní zastavení nad Božím slovem s kazatelem Jirkou
Tomáškem. Je nám představen jako kazatel  – motorkář, což dosud na motosnění
nebylo. Na dlouhé povídání to není; únava z cesty nás žene do chatek a tak po vyslechnutí a nastínění programu celého víkendu se postupně vytrácíme a ukládáme
k odpočinku.
V sobotu je program trochu „naruby“;
po vydatné snídani a ztišení se vydáváme
jako kolona cca 45 motorek na návštěvu
koňské farmy Vysoká v Chrastavě. Říká se

jí také „Nebeská pastvina“; díky poloze
a lokalitě je to velmi výstižné. Trávíme
tam dopolední čas spojený s prohlídkou
a odborným výkladem o chovu a výcviku
koní. Po návratu se společně ubíráme
do místního kostela, kde stejně jako vloni
probíhá bohoslužba s písněmi a kázáním
Jirky Tomáška. Téma je z motorkářského
prostředí: na jedné straně, úžasná svoboda; a na straně druhé, křehkost a zranitelnost. Po bohoslužbě program pokračuje
společnými aktivitami; opět jsme všichni
zapojeni do programu a vytváříme tak
velmi hezkou odpolední atmosféru. Ta
vyúsťuje hned po večeří koncertem vynikajících kytaristů Dana Císaře a Romana
Hampachera.
Neděle dopoledne je velmi akční:
jízda zručnosti na miničtyřkolce a další
soutěže. Každý se zapojuje a vše provází
velmi dobrá nálada. Než se nadějeme, je
tu oběd a oficiální ukončení „motosnění
2014“. Je tu loučení a každý se vydává
na zpáteční cestu. Já taky a cítím se moc
dobře; bylo to opět skvělé! Takže už při
prvních kilometrech je mně jasné, že pokud to bude jen trochu možné, na dalším
ročníku nebudu chybět.
Vlasťa Vaculík
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Narozeniny
a výročí

NAROZENINY:
Děti a nepokřtěná mládež:

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

Juřínek Jaromír
Miková Julie (99 let)
Vaculík Tomáš
Skála David
Kloda Jiří
Stratilová Blažena
Řádek Pavel
Kubičíková  Ellen
Miková Zdeňka
Pokorná Marie
Vaculíková Nikola
Vaculíková Vlasta
Kurtinová Eva
Řádek Josef

1. 10.
8. 10.
20. 10.
24. 10.
6. 11.

Bařina Petr
Podsedník Tadeáš (10 let)
Pavlán Honzík (5 let)
Mikulec Jan
Kubičík Lukáš (5 let)

VÝROČÍ SVATBY
3. 11. 1985 Gabriela a Jan Kubičíkovi
8. 12 . 2013 Eva a Viktor Kurtinovi
10. 12. 1995 Věra a Jiří Klodovi
VÝROČÍ KŘTU
15. 11. 2002
1. 12. 2000
10. 12. 1982
18. 12. 1992
18. 12. 1992
20. 12. 2003

Obadalová Ludmila
Kubičíková Kateřina
Vaculíková Drahomíra
Vychopeň Vladimír
Vychopňová Alena
Stratilová Blažena

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
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sborové stránky na internetu

Informace / aktuality / záznamy kázání /
fotogalerie / videogalerie / a další
Zapojte se i vy! Vytvořme spolu obraz
našeho společenství

vsetin.casd.cz

4. čtvrtletí 2014

Rozpis kázání
Dat.

Vsetín

Kateřinice

Valašské
Meziříčí

začátek 9:15

začátek 9:15

začátek 9:00

4.10.

Ludmila OBADALOVÁ

11.10.

Pavel KOSTEČKA

18.10.

P. KOSTEČKA/J. Šlosárek / Trojanovice
Milan KUBIČÍK

Petr KIMLER

Pavel KOSTEČKA / Zlín

Marek WAGNER

25.10.

Petr KIMLER

Jaromír JUŘÍNEK

Pavel KOSTEČKA

1.11.

Pavel PIMEK

K. STANĚK/P. KOSTEČKA

Blanka NOVOTNÁ

8.11.

100 LET MSS OSTRAVA

15.11.

Jaromír JUŘÍNEK

Filip PODSEDNÍK

Pavel KOSTEČKA

22.11.

Ellen ŘÁDKOVÁ

Blanka NOVOTNÁ

A. ZÁSTĚRA/P. KOSTEČKA

29.11.

Pavel KOSTEČKA / Vsetín

6.12.

Marek WAGNER

13.12.

Blanka NOVOTNÁ

20.12.
27.12.

Filip PODSEDNÍK

Milan KUBIČÍK

P. KOSTEČKA/J. Šlosárek

P. KOSTEČKA/J. Šlosárek

P. KOSTEČKA/J. Šlosárek

Jaromír JUŘÍNEK

Marek WAGNER

Pavel PIMEK

Jan WAGNER

Bohumil MROČEK

Milan KUBIČÍK

Sobotní škola
Dat.

Tř. A

Tř. B

Tř. C

Sál v přízemí

Hlavní sál

Třída mládeže

VEDENÍ SŠ

4.10.

P. Skála

J.Kloda

V.Vaculík

P. Mašata

11.10.

J. Pokorný

J. Kubičík st.

P. Kostečka

E. Kurtinová

18.10.

M. Pokorná

J. Řádek

J. Kubičík ml.

N.Vaculíková

25.10.

V. Vaculík

D. Obadal

J. Kloda

J. Kubičík ml.

1.11.

J. Juřínek

P. Skála

J. Kubičík st.

V. Vaculík

8.11.

D. Obadal

J. Juřínek

L. Obadalová

B. Novotná

15.11.

J. Kloda

J. Řádek

V. Vaculík

T. Vaculík

22.11.

P. Kostečka

M. Pokorná

J. Kubičík ml.

J. Kubičík ml.

29.11.

J. Kubičík st.

J. Kloda

J. Juřínek

V. Vaculík

6.12.

P. Skála

V. Vaculík

D. Obadal

P. Mašata

13.12.

M. Pokorná

P. Kostečka

P. Skála

J. Stradějová

20.12.
27.12.

J. Pokorný / společná třída v hlavním sále
J. Řádek

D. Obadal

J. Kubičík st.

E. Kurtinová
V. Vaculík

