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Líná huba, holé neštěstí (české přísloví)

Síla slova
600 let od smrti
Mistra Jana Husa
Po loňském vzpomínání na Cyrila
a Metoděje přišlo letos výročí Jana
Husa. Je to již 600 let od doby, kdy
ho v Kostnici upálili.
Je to až k nevíře, jak smrt jednoho člověka zasáhla do života mnohých. I  komunisté měli Mistra Jana
v oblibě, přirozeně si jeho působení
ale vyložili po svém. Pro ně to byl bojovník proti zlé katolické církvi a vlastně proti náboženství jako takovému (co na tom, že sám byl kněz a pro Pána
Boha vlastně zemřel) a bojovník za českou identitu (na tom už kus pravdy je).

Mistr Jan Hus svou dějinnou úlohu splnil a v jistém smyslu je jeho tehdejší kauza
uzavřena. Ano, mohli bychom dál debatovat o jeho teologických postojích a právních otázkách věci, ale pro současnost to
má jen malý význam. Co však aktuální zcela jistě je, je osobní lidský příběh onoho
muže, který může inspirovat i nás dnes.
Co vlastně udělal tak hrozného? Jan
Hus mluvil, protože se děly špatné věci.
Ano, to byl jeho zločin — jeho slovo. Slovo má velikou moc. I dnes. Naše doba přináší ohromný příval informací (tedy slova)
a snad každý z nás jsme zažili situaci, kdy
jsme byli zahlceni a už jsme nebyli schopni další přijímat. (Nezapomínejte proto
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na duševní hygienu a vkládejte do svého života chvíle ticha a pečlivě filtrujte, jakým zprávám a v jakém množství se vystavíte.). Této přemíře slova se někdy říká devalvace slova — podobně jako měna ztrácí svou hodnotu (devalvuje), tak i slovo,
zvláště když je ho hodně, ztrácí svou hodnotu. Přesto i dnes slovo svou sílu má. Častokrát si více pamatujeme necitlivé slovo
vůči nám než fyzické zranění. A ať nejsme
jen u negativních příkladů, stejnou moc
mohou mít i pochvala a povzbuzení pronesená v pravou chvíli.
Josef Stalin se na vrcholu své moci jednou zeptal „Kolik má vlastně papež divizí?
Narážel tím na svou moc, která měla jed-

nou přinést konec náboženství. Moc Stalina byla v armádě, moc věřících ve slově.
Kdyby jen věděl, jak se mají věci dnes…
Slovo je skutečně velmi silné, a to dokonce i to lidské. Písmo říká: „Tak i jazyk
je malý úd, ale honosí se velkými věcmi.
Hle, jak malý oheň a jak velký les zapálí!“
( Jk 3,5) Jakub varuje, že nezvládnuté slovo dokáže udělat velkou škodu. Ale ono
to platí i v pozitivním slova smyslu. Dobré slovo dokáže zapálit v člověku dobrý
oheň a probudit ho k činnosti. Tak mluvení (kázání) bylo nedílnou součástí života první církve a jeho výsledkem byl její
početní i duchovní růst.
Jan Hus mluví a dal do pohybu dějiny. Jan Hus mluvil, protože se děly špatné
věci a i dnes se dějí špatné věci a je tedy
také potřeba mluvit. A právě v tomto vidím inspiraci pro dnešek. Síla slova, která
uvádí dějiny do pohybu.
Přijde mi, že moderní církve sílu slova podceňují. Mluvíme o síle osobního
příkladu a docela často už nepromluvíme o Kristu samém. Zatímco v minulosti
jsme položili přehnaný příklad na verbální zvěstování Krista, dnes jdeme do druhého extrému a o Ježíši mlčíme. Ale jak se
má náš soused dozvědět, že to,
jak žijeme, není výsledek štěstí,
dobré rodiny či jiných okolností, ale dílo Boží na nás?
Jan Hus se přirozeně neomezoval jen na kritiku zlého. Ta byla jen logickým důsledkem jinak veskrze pozitivní zvěsti
o Bohu. Je důležité uka-

zovat na zlé, ale člověk roste z poznání dobrého (Řím 2,4). Ježíš vypráví podobenství o člověku (představovaným
jako dům), z kterého vyhnali démona.
Ten, když nemá kam jít, se po čase vrací
s kumpány a je to ještě horší (Mt 12,43–
45). Nestačí jen ukázat na zlé, je nutné zlé
nahradit dobrým. V minulosti se církev
zaměřila na varování před zlým (s velkým
i malým „z“) a z toho plynoucím soudem.
Neblahé výsledky této politiky známe.
Místo toho, aby se poučila a začala zvěstovat Boha nejen soudícího, ale i milujícího, tak nyní nezvěstuje nic a často mlčí.
A přitom slovo o Bohu má obrovskou sílu a moc. Vyzkoušejme to. Ano, výsledky nejsou často vidět hned, ale vzpomeňme na sebe, jak vás slovo o Kristu
proměnilo a stále proměňuje.
A za takové slovo a žádné jiné byl
ochoten Mistr Jan zemřít..

Pavel Kostečka
„Od začátku svého
studia jsem si učinil
zásadu, že kdykoli
poznám mínění
správnější, ihned upustím
od svého méně správného
a pokorně a radostně 
přijmu názor odůvodněný 
lépe. To, co víme,
je zcela nepatrným
zlomkem toho, co
nevíme.“   
(Jan Hus)
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Setkání
křesťanských
příznivců
dvou kol...
Přiznám se, že jsem se i letos
těšil, že se uskuteční setkání
křesťanských motorkářů
a nadšenců, kteří v letních
dnech rádi přesedají ze
svých plechových vozidel
a podléhají kouzlu a taky
adrenalinovému zážitku při
jízdě v „jedné stopě“.
Tak jsem čekal na to, až se v poště
objeví pozvánka na Motosnění 2015.
Jaké však bylo mé překvapení, když přišla do schránky pozvánka na „Motoscuk
na Luckém vrchu“ a to v nezvyklém termínu – poslední víkend v měsíci květnu.
Samozřejmě mě zajímalo místo konání setkání a tak jsem zadal do internetového vyhledávače slovo Lucký vrch. A zjistil jsem,
že se jedná o velmi krásné místo v lokalitě
Žďárských vrchů, které je součástí malebné vesnice se zajímavým názvem – Telecí.
Ubytování na horské chatě slibovalo velký
zážitek, neboť podle dostupných informací se jedná o jedinou prvorepublikovou
chatu u nás. Takže čas a místo setkání bylo
jasné a já jsem přemýšlel, že je tak trochu
škoda abych jel ze Vsetína sám.
Vzpomněl jsem si ale, že jsem v loňském roce asi 2x potkal ve městě Petra
a Jitku Januškovy, kterak jedou na motorce, a tak jsem dostal nápad, že je oslovím
a pozvu na letošní motosraz. A byl jsem
mile překvapen, že souhlasili a taky se zaregistrovali. Pak už zbývalo jen čekat na to,
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jak rychle ustoupí zima a nastoupí jarní
májové počasí. Čas běží opravdu rychle a najednou tu byl konec května a tak
jsme v pátek 29. ve tři odpoledne za krásného slunečného počasí v yrazili směrem Olomouc – Svitavy – Telecí – Lucký
vrch. Cesta ubíhala bez problémů, akorát za Olomoucí jsme pořádně zmokli, ale
než jsme dojeli do Moravské Třebové, tak
jsme byli zase suší. Abychom zbytečně nebloudili, tak Jitka na sebe vzala roli navigátora a bylo to, zvláště v posledním úseku
cesty, velmi užitečné. Takže jsme na místo
setkání dojeli mezi prvními.
Setkání se známými tvářemi bylo velmi srdečné a všichni jsme se těšili na společný víkendový pobyt ve velmi krásném
prostředí. Přijeli také mnozí další noví
účastníci, takže nás bylo zase o něco víc
jak minule. Program celého setkání se nesl
řekněme v tradičním duchu: přivítání, registrace, ubytování a večerní opékání domácích klobásek u ohně.
Sobota: dopolední bohoslužba v místním evangelickém kostele, kdy jsme si společně zazpívali a vyslechli kázání Martina Žůrka. Po obědě jsme vyjeli v koloně
na klasickou odpolední vyjížďku, ale i když
jsme vyrazili za slunného počasí, tak nás
po několika málo kilometrech zastihl takový liják, že jsme byli nuceni se vrátit na zá-

kladnu. Za chvíli bylo opět krásně a tak
jsme toho využili a tentokrát pěšky sešli
pár stovek metrů směrem do středu obce
Telecí, abychom si prohlédli obrovskou
lípu, jejíž stáří se odhaduje na 600-700 let.
Říká se ji Lukášova „zpívající“ lípa. Je opravdu mohutná a podle pověsti v její dutině
český bratr Jiroušek přepisoval Nový Zákon a Žalmy, přičemž si často zpíval. Odtud pochází její název „zpívající“. Zbytek soboty jsme strávili na chatě. Byl čas
na společná setkání, rozhovory i odpočinek.

V neděli byl volný program, a tak
jsme někteří z nás dokončili plánovaný
výlet na rozhlednu Karasín a vodní nádrž Vír, a další skupina navštívila soukromou sbírku motocyklů zn. Jawa. Pak už byl
čas se sbalit, rozloučit a vyrazit na cestu
domů. I když to byla jen krátká víkendová

akce, hodnotím ji velmi kladně a to mimo
jiné proto, že je otevřená pro všechny
i ty, kteří nejsou věřící. A má určitě i evangelizační náboj. A bude dobré a užitečné,když bude motoscuk nebo motosnění
i v příštím roce! Já se budu moc těšit.
Vlastimil Vaculík

Pozvanie od Vlasty sme chvíľu zvažovali, nakoniec sme sa vzhľadom na ,,veľkú
neznámu“ a zaujímavú lokalitu chaty rozhodli výlet podniknúť. Na podobnej akcii
sme s manželkou ešte nikdy predtým neboli, tak sme do toho šli plní očakávaní.
Keď sme dorazili na miesto, zrovna nás privítali s pripravenými dobrotami na opekanie. Večera sa niesla v duchu zoznamovania a lahodnej konzumácie. Program
detailne popísal Vlasta, pridáme len toľko, že príroda je v tamojšom kraji naozaj veľmi pekná a určite by sa dalo stráviť mnoho času jazdami objavovania jej
krás. Veľmi príjemným zážitkom pre nás
boli podniknuté skupinové jazdy, nesúce sa v duchu nižších rýchlostí a kochania
sa okolím a taktiež milé stretnutie so zlínským kazateľom Martinom Žůrkom a jeho
rodinou. Jediným naším želaním zostáva,
aby akciu podporilo viac mladých ľudí odvážnych zdieľať sa o spojení motorkárskeho nadšenia a viery v Boha, a neboli sme tak jedni
z mála účastníkov
znižujúcich celkový vekový priemer.

¼

Peter a Jitka
Januškovi
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Zamyšlení nad spiritualitou
V dnešním tématu bych se rád vrátil k tomu, co již bylo dříve vzpomenuto a sice to, co představuje v lidském životě oblast duševna a duchovna. Fakt, že odedávna byla lidské duši přisouzena také nesmrtelnost,
svědčí o tom, jak si my lidé tuto součást našeho bytí ceníme.
Byla nám dána schopnost myšlení,
emocí, víry a nadějí. Když k tomu přidáme
tělesnou schránku s její přirozeností, nejrůznějšími vlivy včetně duchovních sil, dostaneme lidského ducha každé osobnosti
každého z nás. A ten je tak rozmanitý, že to
lze srovnat se sněhovými vločkami o nichž
víme, že každá je trochu jiná. Kromě ducha
člověka nás ovlivňuje duch světa  – ďábelský a Duch Boží, dvě protichůdné síly, jak
často zmiňuje Bible. Dílo Ducha svatého je
srozumitelně popsáno a jeho ovoce čteme v ep. Galatským 5, 22. Jak charakterizovat podstatu světského ducha? Jako
trpké ovoce lidské přirozenosti také známe z veršů Galatským 5, 19-21 jehož společným jmenovatelem je žádost! To byl
a stále zůstává největší problém jednotlivce, lidstva i padlých andělů. Nezvládnutá
žádost je temná vnitřní síla, na kterou nám
ukazuje Desatero Starého zákona i svatý život Pána Ježíše v Novém zákoně. A co tedy
s naší nemocnou duší? Jak bylo již naznačeno, jedině Duch Boží může formovat člověka k odlišnému ba dokonce opačnému
smýšlení než jej vede duch lidský či duch
světa. Tak jsme se dostali k otázce, kterou
řešil Ježíš s Nikodémem o duchovním znovuzrození. Často přemýšlím o tom, proč je
některá mysl přístupnější vánku Ducha než
jiná. Co tomu brání a co tomu napomáhá?
Určitě je naše spiritualita ovlivněna výchovou, prostředím, zkušenostmi a mám za to,
že i genetickou výbavou duševních vlastností. Od toho se pak odvíjí naše duchovno, které vede buď k lásce, důvěře, po6

koře a poddajnosti Bohu nebo jeho odmítání či ignoraci. Dnešní doba je nebezpečná i v tom, že ve světě je „rozmnoženo
umění“ jako vědecké bádání a s tím spojený rozvoj výrobních technologií. Tím svět
bohatne a víc krmí naši žádost. L. Švihálek
v knize Spor pokračuje píše, že nastoupil
věk konzumerismu. Mít a užít se stává jediným smyslem života a to také zaměstnává mysl lidí.
Apoštol Jan nám ale radí v 1. Jan 2, 15-17:
„Nemilujte svět ani to, co je ve světe.
Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm
není. Neboť všechno, co je na světě,
po čem dychtí člověk a co chtějí jeho
oči a na čem si v životě zakládá, není
z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho
chtivosti, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“

Pavel Skála

Konference žen

K

onferenci žen navštěvuji celkem pravidelně. Jsem ráda, že takovou akci
naše církev pořádá. Je to pro mě čas, kdy
se snažím vypnout od všedních starostí
a opravdu si to tam užívám. Vždy se vracím z této akce vnitřně povzbuzena a načerpám tam spoustu inspirací.
Moc mě však potěšilo, že letos se nás
rozhodlo jet ze Vsetínska víc než kdy jindy, a tak jsem některé z žen poprosila, aby
nám něco málo o této akci napsaly.
Katka Kubičíková

J

ako každoročně se na stránkách CASD
objevila stručná zprávička, že se v dubnu opět pořádá setkání žen v Malenovicích. Ty, které ví, byly připravené. A tak
i my díky Katce K., která nás dokázala
v prvních dvaceti minutách po půlnoci
a spuštění přihlašování zaregistrovat, jsme
mohly na toto setkání odjet.
Některé z nás jely poprvé, některé
z nás už po několikáté, ale těšily jsme se
všechny. Přivítalo nás krásné prostředí křesťanského hotelu, kde jsme se ubytovaly
s dalšími asi 130 sestrami a dvěma bratry.
Téma tohoto setkání bylo „Čtvero
ročních období ženy“. Semináře na toto
téma vedla sestra Mikulková, která nás velmi empaticky, ale i s humorem provedla celým životem ženy a bylo na nás, abychom se rozhodly, ve kterém období
života se nacházíme.
Díky dalším sestrám bylo perfektní organizační zajištění, proběhly další tematické semináře, ale velké poděkování patří
Renátce, která se i přes svou nemoc a únavu stále usmívala, s každým se alespoň objala a měla slova povzbuzení.

Odjížděly jsme s malými dárečky
na cestu, ale velkým ujištěním, že jsme Boží
dcery a Pán Bůh o nás ví v každé situaci
a v každé situaci je s námi.
Věrka Klodová

B

ěhem několika minut jsem se rozhodla,
že pojedu s některými děvčaty z našeho sboru na Konferenci žen, která se konala
v Malenovicích, v jednom křesťanském rekreačním středisku pod Lysou horou. Byla
jsem letos poprvé a nevěděla, co mám
čekat a co mi to konkrétně přinese. Téma
bylo velmi zajímavé: Čtvero ročních období, aneb vše má svůj čas. Hlavním přednášejícím byla Mgr. Milena Mikulková. Provozuje soukromé poradenství zaměřené
na vztahy a výchovu. Tato žena má úžasné charisma a vůbec mně nevadilo, že
k nám hovořila téměř dva dny vkuse. Její
rady a zkušenosti nás povzbuzovaly do našeho života a ukázaly nám, jak svým ženstvím obohatit svět. Pohled na toto téma
mně přineslo povzbuzení, potěšení a radu
jak objevit krásné v každém období života.
Alena Juřínková
7

Křesťanský domov
S naším KD jsme se sešli poslední sobotu v červnu
u Dana a Martiny Řádkových. Někteří jsme šli údolím Hluboké v Liptálu na malou procházku. Počasí nám přálo, po cestě jsme s dětmi sledovali, jak se
na mezičce sem tam červenají lesní jahůdky a sbírali je přímo do pusy. Druhá část
tzv. „nechodících“ nás
už čekala, společně
jsme sedli kolem velkého stolu, který se pomalu zaplňoval dobrotami. Pavlík Kostečka nás
v modlitbě vedl k vděčnosti našemu Otci v nebi.
Vždycky, když jsme spolu pohromadě, si uvědomuji, jak je dobré, že se můžeme scházet a máme
jeden druhého. Přeji vám všem krásné léto plné
sluníčka, odpočinku a Boží ochrany.

Doporučujeme k přečtení
Larry Crabb,

Přibližte se k Bohu...
Většina z nás kráčí po Staré cestě. Někteří z nás vnímají tu prázdnotu, která není nikdy naplněna. Hodně se snažíme, aby život fungoval a abychom se
mohli cítit dobře. Jsme pod tlakem. Existuje ale nový způsob života, který vás
tlaku zbaví.
Na Staré cestě života, jak ji popisuje autor úspěšných knih, psycholog
a duchovní vedoucí Larry Crabb, „jste se rozhodli, že můžete dosáhnout
toho, po čem v životě nejvíc toužíte, a děláte vše proto, abyste toho dosáhli“. Naproti tomu na Nové cestě života „jste poznali, že toho, po čem nejvíc
toužíte, vlastními silami dosáhnout nemůžete. Rozhodli jste se tedy důvěřovat Bohu, že vás uspokojí on sám. Chcete Boha. Nespokojíte se s ničím menším – ani s jeho požehnáními ne“.
Katka Kubičíková

Narozeniny
a výročí
VÝROČÍ SVATBY
2. 7. 1976	Marie a Pavel Skálovi
5. 7. 2005	Ilona a Pavel Řádkovi
26. 7. 2013 Jitka a Jirka Stradějovi
18. 8. 2013	Ellen a Pavel Řádkovi
15. 9. 2002 Alžběta a Filip Podsedníkovi
21. 9. 1980 Alena a Jaromír Juřínkovi
27. 9. 2007 Blanka a Radovan Novotní
VÝROČÍ KŘTU
19.4. 1946
3. 7. 1999
11. 7. 1992
26. 7. 1950
26. 7. 1985
26. 7. 1985
27. 7. 2002
26. 8. 1983
26. 8. 1983
26. 8. 1983
26. 8. 1983
26. 8. 1983
11. 9. 2009
11. 9. 2009
11. 9. 2009
11. 9. 2009
11. 9. 2009
16. 9. 1988
20. 9. 1974
21. 9. 1951
21. 9. 2002
22. 9. 2006
28. 9. 2013

Daněk Karel
Alžběta Podsedník
Pavlánová Daniela
Miková Jůlie
Bařinová Karla
Daňa Jan
Řádková Táňa
Miková Zdeňka
Vaculík Vlastimil
Vaculíková Vlasta
Kubičíková Gabriela
Jochcová Rút
Kubičík Jan ml.
Mašata Patrik
Straděj Jiří
Vaculíková Nikola
Vaculík Tomáš
Kubičík Milan
Řádek Josef
Kubičíková Vlasta
Kubičíková Ellen
Hurtová Jitka
Kurtinová Eva

NAROZENINY:
Dospělí
1. 7.
7. 7.
13. 7.
17. 7.
20. 7.
26. 7.
29. 7.
29. 7.
12. 8.
16. 8.
25. 8.
27. 8.
6. 9.
7. 9.
10. 9.
15. 9.
22. 9.
23. 9.
26. 9.
28. 9.
30. 9.

Obadal Richard
Obadalová Ludmila
Hurtová Jitka
Kubičíková Katka
Kubičík Jan ml
Srbová Anna
Ondrová Marta
Vychopeň Vladimír
Mašata Patrik
Vráblíková Věra
Řádek Martin
Ručka Milan
Juřínek Miloslav
Vaculíková Drahomíra
Řádková Ilona
Mikulcová Ester
Straděj Jiří
Daňa Jan
Klodová Věra
Juřínková Alena
Řádková Marta

Děti a nepokřtěná mládež:
11. 7.
29. 7.
8. 8.
5. 9.

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.

Podsedník Filip
Řádková Jůlinka (2 roky)
Mikulec Tomáš
Juřínek Radim

3. čtvrtletí 2015

Rozpis kázání
Dat.

Vsetín

Kateřinice

Valašské
Meziříčí

začátek 9:15

začátek 9:15

začátek 9:00

4. 7.

Pavel KOSTEČKA / VSETÍN

Blanka NOVOTNÁ

11. 7.

René BIL

Roman MACH

P. PIMEK/ P. KOSTEČKA

18. 7.

Roman MACH

Bohumil MROČEK

Filip PODSEDNÍK

25. 7.

Filip PODSEDNÍK

Jaromír JUŘÍNEK

Marek WAGNER

1. 8.

Marek WAGNER

Zdeněk LUKŠÍK

Bohumil MROČEK

8. 8.

Iveta SLOVÁČKOVÁ

15. 8.

Pavel KOSTEČKA

Marek WAGNER

Jaromír JUŘÍNEK

22. 8.

Milan KUBIČÍK

Pavel KOSTEČKA

Jan MAJER st.

29. 8.

Ellen ŘÁDKOVÁ

Petr KIMLER

Pavel KOSTEČKA

5. 9.

Pavel KOSTEČKA

Milan KUBIČÍK

Pavel PIMEK

12. 9.

Blanka NOVOTNÁ

Pavel KOSTEČKA

Milan KUBIČÍK

19. 9.
26. 9.

Pavel KOSTEČKA / Valašské Meziříčí

Pavel KOSTEČKA

Karel Strouhal st. / Vsetín
Pavel KOSTEČKA

Blanka NOVOTNÁ

Jan Nowak

Sobotní škola
Dat.
4. 7.

Tř. A

Tř. B

Tř. C

Sál v přízemí

Hlavní sál

Třída mládeže

J. Juřínek / společná třída v hlavním sále

VEDENÍ SŠ
V. Vaculík

11. 7.

V. Vaculík

J. Kloda

J. Kubičík st.

J. Mikulec

18. 7.

J. Řádek

J. Pokorný

P. Skála

E. Kurtinová

25. 7.

J. Kubičík st.

D. Obadal

D. Řádek

T. Vaculík

1. 8.

J. Juřinek

P. Skála

J. Kloda

J. Kubičík ml.

8. 8.

D. Obadal

J. Řádek

J. Pokorný

M. Bařinová

15. 8.

P. Skála

J. Kloda

P. Kostečka

V. Vaculík

22. 8.

M. Pokorná

D. Obadal

V. Vaculík

E. Kurtinová

29. 8.

J. Juřínek

J. Kubičík st.

J. Kubičík ml.

N. Vaculíková

5. 9.

P. Kostečka

J. Kloda

J. Kubičík st.

V. Vaculík

12. 9.

J. Pokorný

J. Juřínek

D. Řádek

J. Kubičík ml.

19. 9.
26. 9.

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

P. Skála

D. Obadal

E. Kurtinová
V. Vaculík

