Církev adventistů
sedmého dne

sbor vsetín

sborový zpravodaj

Říjen

Listopad
Prosinec
4. čtvrtletí 2015

Iz 41,10 (ČSP) Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně,
protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti
pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí.
Mk 13,7 (ČSP) Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste
se, musí to nastat, ale ještě nebude konec.

O imigrantech
a strachu z budoucnosti
Horkým tématem těchto týdnů jsou uprchlíci. Mluví se o nich v televizi, v hospodách, v církvích. Už dlouho tu nebylo takové téma, které by tak
všechny zasáhlo. Něco jiného je slyšet o válkách tisíce kilometrů daleko —
na to jsme zvyklí — a něco jiného vidět důsledky těchto válek ve vlastní zemi.
Přestože uprchlíci pocházejí ze zemí minimálně 2 tisíce kilometrů daleko, najednou jsou zde. Vlastně ještě nejsou, ale je reálný odhad, že budou.
Co s tím, není jediná otázka, která nás
v tomto případě trápí. Ještě je tu další otázka, která je palčivější — co bude s námi.
Co když počet nově příchozích naroste
do mnoha milionů . Kam je umístíme? Neobsadí naše domy a byty? Anebo jsou
tu i pozitiva? Mnoho analýz bylo a ještě
bude na toto téma vypracováno. Konečné
odpovědi přitom určitě nepřinesou. Některé vyzní tak, že je konec světa, jiné zase
uvidí v nových lidech příležitost. Uprchlíci
prý přinesou nový ekonomický a populační stimul do stagnující evropské populace.
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A právě ta nejistota, kde je pravda,
pro nás bude těžší, než kdybychom věděli, jaké eventuální problémy nastanou
a mohli se na ně připravit. Horší je totiž
špatná jistota než trvalá nejistota. Ale takový dnešní svět prostě je, je ještě proměnlivější a nejistější, než býval. S tím se nedá
nic dělat.
Chceme-li jistotu znovu nabýt, musíme něco udělat v sobě. Můžeme třeba zavřít nad celou věci oči a přesvědčit sami
sebe, že se nic neděje. Vždyť Valašsko si
žije svým vlastním životem.

Ale ono to nejde. To téma je tak přetřásané, že nejde uniknout.
Raději nechme oči otevřené, ale kde
potom nabýt tu jistou, když ve světě je
tak nejisto?
Jako křesťané máme ohromnou výhodu, že tu jistotu máme, našli jsme pevný bod ve vesmíru. Věříme v Boha, který je tou jistotou. Alespoň to vyhlašujeme a až teď v těchto emočně vypjatých
chvílích se ukáže, jestli tomu opravdu věříme. Teď se ukáže, jestli propadneme
to absolutní beznaděje, anebo přeci jen
ve všem tom zmatku bude probleskovat naděje.
Ježíš předpovídá, že před koncem
času se budou dít hrozné věci. Ještě daleko horší, než vidíme v televizi dnes. Jestliže kdo ztrácí už dnes, jak by mohl obstát potom?

Přestože nevíme, jak současná uprchlická krize dopadne, i kdyby se naplnily nejčernější scénáře, nebudeme v tom
sami. Pán Ježíš řekl, že bude námi až
do konce (Mt 28,20) .
Tak se nebojte :-)

Váš pastor
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Motoscuk
na Masarykově chatě... září 2015
aneb o milovnících jedné stopy
trochu jinak
Setkání motorkářů dvakrát
ročně … není to trochu moc?
Přiznám se, že by se mně to
tak jevilo; ale když se v poště
objevila pozvánka, tak jsem
neodolal a přihlásil se.
A po dojezdu do cíle na místo setkání v Orlických horách jsem byl překvapen — dorazili téměř všichni. I Oldřich
Dědeček z Hluku. Tak mě to přivedlo
k přemýšlení o tom, co je za tou touhou
se setkat, sdílet se navzájem, mít touhu se
projet po okolí a zažít ten pocit svobody
a radosti. A přitom prožít i setkání s Bohem nad Jeho Slovem.
Už v minulých článcích o motosrazech
jsem několikrát připomněl, že ne všichni účastníci jsou křesťané a z jedné církve;
přesto nacházíme společnou „řeč“, společně zpíváme duchovní písně, společně
se modlíme. To nemůže být jen pro krásný vztah k motorkám, i když i o tom to je.
Podle atmosféry, kterou jsem přes celý víkend cítil, je v tom něco víc, je to o tom,
že Pán Bůh dokáže seslat svého Ducha
i do takové skupiny nadšenců. Já jsem ho
tam vnímal. Bylo to při kázání, i při rozhovorech, které mezi námi probíhaly. Nebylo to jenom nějaké „plácání“ o tom, jak, kdo
a na čem jezdí a proč. Bylo to o něčem jiném, bylo to o nás o našich životech a zku-
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šenostech — těch dobrých a hezkých, ale
také o těch smutných a tragických.
A bylo to moc zajímavé setkání,
osobní, tváří v tvář, ne přes facebook,
či jiné tzv. sociální sítě. A tak přemýšlím
o tom, jak oživit atmosféru v našich modlitebnách, abychom byli vůči sobě více
otevření, abychom v průběhu bohoslužby spolu víc „byli“. Někdy mám pocit, že
nás od sebe cosi oddaluje; spousta názorů na jedno téma, moc starostí se záležitostmi o kterých možná nechceme
hovořit, možná i postavení ve společnosti, (business, úspěch, kariéra) nevím, možná to vidím jinak.
V každém případě si nenechám ujít
jarní „motoscuk“; už teď se začíná plánovat.
Každý kdo má motorku a chuť se
přidat a zažít krásný víkend, je vítán!
Na věku nezáleží!
Vlastimil Vaculík

„Myslel jsem to upřímně
a jsem křišťálově čistý.“
Nevím, jestli Vám něco říkají nebo připomínají dvě definice vyjádřené
v nadpisu mého krátkého zamyšlení, ale nebudu Vás zkoušet ani Vám dávat nějakou hádanku.
Nadpis jsem poskládal v podstatě ze dvou hesel. Jedno „myslím to
upřímně“ se objevilo kolem roku 2000 na bilboardu strany ČSSD, a to druhé „křišťálově čistý“ bylo použito v souvislosti s nabytým jměním nebo
majetkem jinak řečeno.
Mnohým z Vás se teď věřím právě
vybavilo jméno člověka, mladého a ambiciózního, který nastoupil do politického života velmi mladý, neznámý, možná
nezkušený, ale tím víc zajímavý pro voliče. Ano byl to Stanislav Gross.
Tady toto zamyšlení nebude o politice nebo politikaření, ale spíš o krátkém
úseku života bývalého politicky aktivního člověka a hlavně o tom, co prožíval
v posledních dvou letech, než definitivně
prohrál boj s nevyléčitelnou nemocí ALS.

Tak jako většině lidí kolem se mně zpráva
o onemocnění Stanislava Grosse nijak příliš „nedotkla“; zaregistroval jsem ji stejně
tak jako zprávy o onemocnění jiných politických špiček: Josefa Luxe, Pavla Dostála,
Otakara Motejla, V. Havla.
To, co mně přimělo, že jsem začal
v ěnovat více pozornosti jakémusi nemocnému bývalému politikovi, bylo jeho
prohlášení, které učinil v dokumentu ČT:
Expremiéři. Mimo jiné doporučuji uvedený díl s názvem: Stanislav Gross —
upřímně, zhlédnout.
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Toto prohlášení je mezi politiky
v naší zemi naprosto ojedinělé. Je možné, že právě nevyléčitelná nemoc nastartovala určité změny v osobnosti
S. Grose, ale to nic neznamená. To co
udělal, to, že se přiznal k chybám a faulům, kterých se jako ministr dopustil, vyžaduje kromě osobní statečnosti taky
nutnou dávku sebekritiky a hlavně pokory. Určitě si byl vědom toho, jaké reakce budou následovat. Současná situace v naší společnosti je taková, že na pokoru a pokání se tu příliš nehraje. Jede
se podle hesla „kdo není s námi, je proti nám“!, nebo „kdo chce s vlky výti, musí
s nimi býti“! V těchto nuancích se takové
reakce začaly objevovat; a to jak ze strany obyčejných lidí, tak i ze strany jeho
kolegů — politiků a dokonce i celebrit.
Pro mě byla zásadní informace v tom, že
pan Gross jasně prohlásil, že to, co ho přivedlo na takové myšlenky a poté k zásadním změnám postojů, bylo osobní setkání s Bohem. Jasně vyjádřil to, že věří
v Boží milost a odpuštění. To, že se veřej-
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ně omluvil za chyby, které udělal jako premiér a aktivní politik, nebyl žádný populismus, byl to prostě důsledek pokání. My
křesťané v takových případech říkáme, že
dochází k „obrácení“ a následně k „znovuzrození“. Obrácený a pokání činící hříšník
přijímá milost a prožívá osobní duchovní
zkušenost znovuzrození!
I když nevidíme do srdce žádného člověka, můžeme podle jeho chování a změn
postojů věřit, že se toto děje. A já věřím,
že se tato krásná zkušenost obrácení stala
i v případě p. Grosse.
Stanislav Gross, už není mezi námi; svůj
boj se zákeřnou nemocí prohrál. Tak se to
může jevit jako velká tragedie; byl tak mladý, měl rodinu, skvělou kariéru, byl bohatý, úspěšný a kdoví co ještě. Ale nebýt té
zkušenosti, kterou prožil, prohrál by daleko víc. A tak se na konec vracím k nadpisu:
Jestli to myslel upřímně, tak je křišťálově čistý a to jedině díky milosti Boží,
kterou přijal skrze víru v Ježíše Krista.

Vlastimil Vaculík

Narozeniny
a výročí

NAROZENINY:
Dospělí
5. 10.	Juřínek Jaromír
16. 10. Miková Julie (99 let)
26. 10. Vaculík Tomáš
9. 11. Skála David
13. 11.	Kloda Jiří
14. 11. Stratilová Blažena
19. 11.	Řádek Pavel
21. 11.	Řádková Ellen
3. 12. Miková Zdeňka
3. 12. Pokorná Marie
9. 12. Vaculíková Nikola
20. 12. Vaculíková Vlasta
20. 12.	Kurtinová Eva
25. 12.	Řádek Josef

Děti a nepokřtěná mládež:
1. 10.	Bařina Petr
8. 10. Podsedník Tadeáš (10 let)
20. 10. Pavlán Honzík (5 let)
24. 10. Mikulec Jan
6. 11.	Kubičík Lukáš (5 let)

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

VÝROČÍ SVATBY
3. 11. 1985 Gabriela a Jan Kubičíkovi
8. 12 . 2013 Eva a Viktor Kurtinovi
10. 12. 1995 Věra a Jiří Klodovi

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
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Rozpis kázání
Dat.

3. 10.

Vsetín

Kateřinice

Valašské
Meziříčí

začátek 9:15

začátek 9:15

začátek 9:00

Jaromír JUŘÍNEK

10. 10.
17. 10.

DÍKUVZDÁNÍ TROJANOVICE P. KOSTEČKA / P. Krýnský
OKRSkové ZLÍN

Pavel KOSTEČKA

Pavel PIMEK

Josef POKORNÝ

24. 10.

Josef KUBÍK

Marek WAGNER

Petr KIMLER

31. 10.

Marek WAGNER

Pavel KOSTEČKA

Bohumil MROČEK

7. 11.

Daniel DOBEŠ

Pavel KOSTEČKA

14. 11.

Pavel KOSTEČKA

Milan KUBIČÍK

Blanka NOVOTNÁ

21. 11.

Patrik MAŠATA

Blanka NOVOTNÁ

Pavel KOSTEČKA

28. 11.

Blanka NOVOTNÁ

PAVEL KOSTEČKA

Jaromír JUŘÍNEK

5. 12.

Jaroslav Šlosárek

12. 12.

Pavel KOSTEČKA

19. 12.

Bohumil MROČEK

26. 12.

Petr KIMLER

DEN DOBROVOLNÍKŮ – R. REITZ / P. KOSTEČKA
Marek WAGNER

Jaroslav Šlosárek

P. Kostečka / J. Šlosárek
Jaromír JUŘÍNEK

Milan TEMPÍR

Sobotní škola
Dat.
3. 10.

Tř. A

Tř. B

Tř. C

Sál v přízemí

Hlavní sál

Třída mládeže

J. Pokorný / společná třída v hlavním sále

10. 10.

VEDENÍ SŠ
V. Vaculík

okrskové ZLÍN

17. 10.

P. Skála

J. Juřinek

P. Kostečka

E. Kurtinová

24. 10.

J. Řádek

D. Obadal

D. Řádek

T. Vaculík

31. 10.

J. Kloda

J. Kubičík st.

V. Vaculík

J. Kubičík ml.

7. 11.

D. Obadal

J. Řádek

J. Pokorný

M. Bařinová

14. 11.

J. Juřinek

J. Kloda

P. Skála

V. Vaculík

21. 11.

M. Pokorná

J. Řádek

V. Vaculík

J. Mikulec

28. 11.

V. Vaculík

J. Kubičík st.

J. Kubičík ml.

N. Vaculíková

5. 12.

J. Pokorný / společná třída v hlavním sále

V.Vaculík

12. 12.

J. Pokorný

J. Juřinek

P. Kostečka

J. Kubičík ml.

19. 12.

P. Skála

J. ŘÁDEK

J. Kloda

E. Kurtinová

26. 12.

J. Kubičík st.

J. Pokorný

D. Obadal

V. Vaculík

