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Je čas pracovat a  čas odpočívat

Přátelé, je tu zase léto! Zda bude letní počasí jisté není. Co ale jisté je, 
že to je čas dovolených a odpočinku. Odpočinek zažíváme každou sobotu, 
přesto je užitečné zažít i odpočinek delší. Mohli bychom jmenovat bezpo-
čet studií na toto téma, ale soudný člověk toto ví i bez nich. Doporučená 
délka dovolené je alespoň 14 dní. Ono totiž chvíli trvá, než se vymaníme 
z běžného rytmu, a může se stát, že moment relaxace nastane v okamži-
ku, kdy dovolená končí.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli 
i bibličtí hrdinové jezdili na dovolenou? 
Já do doby psaní této úvahy ne. Možná 
vám ta otázka zní až nesmyslně. bible je 
o vznešených pravdách, a ne o takových 
banalitách. Ačkoliv se s pojmem „dovo-
lená“ v bibli nepotkáme, lidé ji v určité 
podobě znali. Jak chudí, tak bohatí. vždyť 
lidé tehdy měli principiálně stejné po-
třeby jako my dnes. Tehdy platily stejné 
přírodní zákony jako dnes. Co je zdravé 
dnes, bylo prospěšné i tehdy.

Nejhůře na tom byli otroci. oni byli 
vlastně druhem nářadí. Kupodivu ani oni 
bez odpočinku nezůstali. Dnes mnoho 
lidí pracuje sedm dní v týdnu a v podsta-
tě jsou to novodobí otroci. bibličtí otroci 
přeci jen jeden den pohov dostali. byl to 
bůh, kdo na ně nezapomněl. Daroval so-
botu, která i jim se železnou pravidelností 
přinášela úlevu. Nebo alespoň měla. rea-
lita byla někdy jiná, což Písmo nezamlčuje 
(Neh 9,14-17; 10,32; 13,15-21).

Nejen otroci, ale i zvířata si směla v so-
botu odpočinout. Přestože význam soboty 
je primárně náboženský – upevňuje vztah 
s bohem – má sobota bezesporu význam 
i jako fyzický a duševní odpočinek.

sobotou to ale nekončí, židovský 
rok znal množství svátků, kdy se rovněž 
nepracovalo (Lv 23; Nu 28). Počet vol-
ných dní hravě překonává počet našich 
státních svátků. Při náboženských svátcích 
lidé chodili do chrámu, později do sy-
nagogy, ale také jedli a pili a byli spolu 
a jen tak se radovali ze života. Na tomto 
židovském pojetí odpočinku je zajímavé 
právě ono propojení obnovy duchovní 
s  fyzickou a duševní. Dá se tedy říci, že 
tělo si opravdově neodpočine, nejste-li 
na cestě za bohem.

Tohoto si všímá zdravotní koncept 
naší církve New start. většinou z něho 
vnímáme jen první bod – výživu. Ale on 
obsahuje také cvičení, kontakt s vodou, 

ZACh 4,6 Ne silou aNi mocí, ale mým duchem, 
praví hospodiN zástupů.
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vzduchem a sluncem, životní střídmost 
a také – víru. To je to poslední „T“ - an-
glicky trust.

Při přemýšlení nad tímto tématem 
si všimněme ještě jedné roviny věci. Jak 
se tehdy žilo. Na jednu stranu lidé dřeli 
„ jako koně“, na  druhou stranu si našli 
mnohem více času na společenství. To 
také neodmyslitelně patří k životní poho-
dě. Dnes tolik času není. sice tiká pořád 
stejně rychle jako tenkrát, ale my máme 
pocit, že se zrychlil. rysem naší doby je 
systematické zahlcování – prací, informa-
cemi, vším. A život pak proklouzává mezi 
prsty. Mnoho lidí má stále na podkreslení 
puštěné rádio nebo televizi. Další a další 
informace přicházejí do naší hlavy a za-
městnávají náš mozek. Na vztahy je méně 
času. Lidé jsou sice vedle sebe (u televi-
ze), ale nejsou spolu.

Když za Abrahamem v Machanjim 
přicházejí neznámí poslové, Abrham 
hned zabil býčka a nechal napéct chleby 
(Gn 18,6-7). Kdo by se takto dnes zdržo-
val? Kdo by všeho nechal a šel vařit a pak 
posedět s neznámými lidmi? Není prostě 
čas. Jsme zahlceni a to často zbytečnost-
mi. Paradoxně, přes klidnější život kdysi, 
stejně lidé potřebovali soboty a další 
svátky!

Když jsem byl ještě v brně, zúčastnil 
jsem se s  INrI road pobytu s názvem 
Týden duchovní obnovy. Dojeli jsme 
na chatu na okraji jedné vesnice s instruk-
cí vypnout telefon, mp3, místní televize 
a rádio se nezapínalo. První dny to bylo 
nepříjemné. Trpěli jsme abstinenčními 
příznaky po  (zbytečných) informacích. 
Zhruba po  3 dnech „symptomy“ vy-
mizely a najednou jsme pocítili radost 

z toho ticha. ono to totiž nebylo úplné 
ticho. bůh do něho mluvil a najednou byl 
slyšet. A více jsme slyšeli i sebe navzájem.

Méně je někdy více, říká staré pří-
sloví. budu se tím řídit a nebudu se už 
na prahu léta dlouze rozepisovat. snad 
ještě jedna poznámka. Nedávno jsem se 
zúčastnil setkání evangelistů a mladých 
kazatelů. Padlo tam mnoho podnětných 
postřehů. Zmíním jeden, který se týká 
tématu této úvahy. hned několik ko-
legů vyprávělo podobnou zkušenost. 
Pracovali 14 hodin denně. Maximálně 
se nasadili pro Pána. výsledkem nebylo 
větší požehnání než u těch, co pracovali 
10 hodin denně, ale pobyty v nemocnici. 
Nakonec v  tom sami uviděli boží ruku, 
která je zastavila. Pochopili, že to není jen 
na nich. Není nutné se uštvat. Po takové 
oběti bůh netouží. on sám dělá hlavní 
část práce a on se nikdy nezhroutí (Zach 
4,6).

Možná teď namítnete: Podívej se 
na  Ježíše. Jak moc byl unavený a  pro 
službu se nestíhal najíst ani napít. A když 
měl na chvíli od lidí klid, odešel na pusté 
místo, aby se tam modlil. Kdy vlastně 
spal? Dodnes nechápu, jak to mohl zvlá-
dat. I když Ježíš věděl, že bude sloužit jen 
3,5 roku, i tak nevím, jak to mohl 
vydržet.

Nikdo z nás nemá odol-
nost Ježíše Krista. Jsme vel-
mi křehcí. Připusťme si to. 
Potřebujeme se věnovat 
svojí duši i  tělu. Léto 
je jednou ze skvělých 
příležitostí, jak něco 
změnit.. využijte ho!

Pavel Kostečka
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KřesťansKý  
domov

Jednoho mlhavého, květnového dne se 
blízko vsetína na Nivách sjížděla auta vsetínské-
ho KD. rok 2013 je rokem rodiny a naším cílem je být 
více spolu, promýšlet a sdílet výchovu našich dětí a partnerských vztahů v rodinách. 
společný zpěv a modlitby, duchovní zamyšlení našeho kazatele Pavla Kostečky,promí-
taná přednáška prof. Křivohlavého jakož i filmové záznamy pro pamětníky byly náplní 
našeho pobytu. byl čas i na ohýnek, veselá pohybová cvičení a také na odpočinek. Zdá 
se, že se všichni těší na další setkání. Fotodokumentaci můžete shlédnout na připravo-
vané nástěnce.

vesele i vážně
Křesťanský domov tvoří všichni členové našeho společenství od novorozeněta 

až po nejstarší babičku. Do naší křesťanské rodiny přichází jak radostné, tak i smutné 
chvíle. 

Jedna z těch smutných se stala 12. 4. 2013, kdy zemřela sestra olinka obadalová. 
Těšíme se na setkání s ní při druhém příchodu Ježíše Krista. 

v měsíci červnu jsme se mohli radovat spolu s Jitkou hurtovou, Evou skálovou, Ni-
kolou vaculíkovou a Jirkou stradějem, protože úspěšně zvládli státní závěrečné zkoušky.

Křesťanský domov se nám rozrůstá o nové rodiny. v tomto 
roce se u nás tak děje ve velké míře. odstartovali to honza 

a Markéta Kubičíkovi v neděli 23. 6. 2013 a v  těsné 
blízkosti je budou následovat Jitka s Jirkou 26. 7. 2013 

Ellen s Pavlem a Eva s viktorem.

Přejeme jim všem do společného života hodně 
božího požehnání, lásky a porozumění.

oznámení 
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OKÉNKO PRO DeTI
Milé děti, máme pro vás připravenou další křížovku, a tedy 

i šanci získat nějakou malou odměnu za vyluštění. A vy dospělí, 
pokud máte něco, co by zde mohlo být, budu ráda, pokud se s námi o to 
podělíte. Děti, které mi ukážou správně vyluštěnou křížovku, dostanou 
odměnu. Katka Kubičíková
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KřížovKA
1  Snacha Noemi. Rút 1,4
2  Muž, který losem získal Jidášovo místo mezi učedníky. Sk 1,21-26
3  Dlouho očekávaný syn, nazývaný dědicem smlouvy. 1 Moj 15,4.5; 21,1-3
4  Co se označovalo slovem Bethesda? Jan 5,2
5  Řecké město, ve kterém stál oltář neznámému bohu. Sk 17,22-23
6  Domovská země dvořana, kterého pokřtil Filip. Sk 8,26-40

11

12

13

14

7  Název zákona, který dal Bůh Izraelcům 
na poušti. 2 Moj 20,1-17

8  Služebník proroka Elíši. 
2 Král 4,12

9  Co je podle slov Pána Ježíše 
nezbytné ke vstupu do Božího  
království? Jan 3.3-5

10  Jak se jmenovala služebná v domě 
matky Jana Marka  
v Jeruzalémě? Sk 12,13

11  Jméno hejtmana 
Saulova vojska?  
1 Sam 14,50

12  Rybník, ke kterému 
poslal Ježíš slepého  
muže, aby si v něm umyl oči? Jan 9,1-7

13  Jak se jmenoval muž, který 
přišel z Damašku, aby Pavla  
uzdravil ze slepoty? Sk 9, 10-15

14  Co podle nadsázky polykali 
farizeové? Mat 23,24
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otázKy Ke studiJnímu víKendu

Studijní víkend s Romanem  
byl pro mě:

a) velmi přínosný – 5 ( 23,8%) 
b) přínosný – 7 (33,3%)
c) méně přínosný – 1 (4,8%)
d) neoslovil mě, ale jinak je téma  

aktuální – 2 (9,5%)  
e) bylo to jen mlácení prázdné  

slámy – 1 (4,8%)
f ) NEoDPovĚDĚL – 5 (23,8%)

Oznámkuj známkami jako ve škole 
aktuálnost jednotlivých témat:

a) duchovní růst (psychospiritualita…)
ZNÁMKA 1–13x (87%);  
ZNÁMKA 2 – 2x (13%)
b) EGW 
ZNÁMKA 1 – 9x (56%), ZNÁMKA 2 – 4x 
(25%), ZNÁMKA 3 – 1x (6%),  
ZNÁMKA 4 – 2x (13%)
c) NEoDPovĚDĚL – 4x

Má smysl pořádat studijní  
setkání i příště?

a) Ano – 19  b) ne – 0
c) NEoDPovĚDĚL – 1

Pro ty co odpověděli ano:
Jaký má mít setkání příště formát:

a) sobota + neděle – 10 (53%) 
b) jen sobota – 8 (42%) 
c) jen neděle – 1 (5%)

Jaké téma by tě zajímalo?

Psychospiritualita, znamení konce – 2x, 
EGW a skutečná biblická pravda – 2x,  

potěšení z bible, zákon, duchovnost kontra 
náboženskost, kniha Zjevení – 2x, ospra-
vedlnění a posvěcení, partnerství – 3x, 
závěr dějin, pravomoce GK (klidně zruší 
vidění EGW), Postoj církve k EGW (velmi 
vlažný?), čisté a nečisté maso, praktické 
křesťanství, zdravý životní styl

Jaké řečníky bys rád slyšel?

• Jiří beneš – 2x, Pavel Kostečka, Jiří Pavlán– 
3x, v. Fürst, radek Jonczy, br. veselý st.,  
Duda – 3x,  Jetelina, Šlosárek – 2x,  
roman Mach – 2x, Lukeš, Mojmír voráč

• ty, kteří přiznají i to, že něco neví; ze 
semináře

• kteří by odpovídali tak, jak se věci mají 
a hlavně pravdivě a srozumitelně

• rád si poslechnu lepšího kazatele
• kdokoli fundovaný v daném tématu

Jakýkoliv další postřeh:

• časem bychom o takových setkáních 
mohli dávat vědět i veřejnosti a ostat-
ním sborům na vsetíně. Udělat z toho 
pravidelnou záležitost (čtvrtročně, 
půlročně,...)

• nevystřihovat citáty EGW, originály jsou 
na generální konferenci v trezorech

• více studovat, ne sedět a poslouchat
• pokud by se téma mělo dotýkat díla 

EGW, bylo by dobré a vhodné –  
nepaušální ale naopak hluboké studi-
um kontroverzních témat s možností 
diskuze, popřípadě dlouhodobější 
a poctivější studium...

• setkání bylo velmi přínosné a osvěžu-
jící.
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NAROZENINY:

Dospělí

 6. 4. Hurtová Anna
 1. 7. Obadal Richard
 7. 7. Obadalová Ludmila
 13. 7. Hurtová Jitka
 17. 7. Kubičíková Katka
 20.7. Kubičík Jan ml.
 26. 7. Srbová Anna
 29. 7. Ondrová Marta
 29. 7. Vychopeň Vladimír
 12. 8. Pavlán Jiří
 12.8. Mašata Patrik
 16. 8. Vráblíková Věra
 25. 8. Řádek Martin
 27. 8. Ručka Milan
 1. 9.  Vávrová Karla
 6. 9. Juřínek Miloslav
 7. 9. Vaculíková Drahomíra
 10. 9. Řádková Ilona
 15. 9. Mikulcová Ester
 22. 9. Straděj Jiří
 23. 9. Daňa Jan
 26. 9. Klodová Věra
 28. 9. Juřínková Alena
 30. 9. Řádková Marta

Děti a nepokřtěná mládež:

 11. 7. Podsedník Filip
 8. 8. Mikulec Tomáš
 5. 9. Juřínek Radim

narozeniny  
a výročí

Všem oslaVencům ze srdce gratulujeme.

VÝROČÍ SVATBY

 25. 4. 2004 Lidka a Dan Obadalovi
 2. 7. 1976 Marie a Pavel Skálovi
 5. 7. 2005 Ilona 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 

 3. 7. 1999 Alžběta Podsedník
 11. 7. 1992 Pavlánová Daniela
 26. 7. 1950 Miková Jůlie
 26. 7. 1985 Bařinová Karla
 26. 7. 1985 Daňa Jan
 27. 7. 2002 Řádková Táňa
 27. 8. 1954 Obadalová Olga
 26. 8. 1983 Miková Zdeňka
 26. 8. 1983 Vaculík Vlastimil
 26. 8. 1983 Vaculíková Vlasta
 26. 8. 1983 Kubičíková Gabriela
 26. 8. 1983 Jochcová Rút
 11. 9. 2009 Kubičík Jan ml.
 11. 9. 2009 Mašata Patrik
 11. 9. 2009 Straděj Jiří
 11. 9. 2009 Vaculíková Nikola
 11. 9. 2009  Vaculík Tomáš
 16. 9. 1988 Kubičík Milan
 20. 9. 1974 Řádek Josef
 21. 9. 1951 Kubičíková Vlasta
 21. 9. 2002 Kubičíková Ellen
 21. 9. 2002 Vávra Kamil
 22. 9. 2006 Hurtová Jitka



dat. Vsetín Kateřinice ValašsKé
meziříčí

začátek 9:15 začátek 9:15 začátek 9:00

6. 7. Marek WAGNer Pavel KOStečKA / Kateřinice

13. 7. ellen KUBIčíKOvÁ ludmila OBADAlOvÁ Jaroslav ŠlOSÁreK

20. 7. rené BIl Jaroslav ŠlOSÁreK Pavel KOStečKA

27. 7. Pavel KOStečKA Jaromír JUŘINeK Jan WAGNer

3. 8. Pavel KOStečKA / vsetín Petr KIMler

10. 8. Jaroslav ŠlOSÁreK Filip PODSeDNíK Pavel KOStečKA

17. 8. Filip PODSeDNíK Petr KIMler Miloš MrOčeK

24. 8. Blanka NOvOtNÁ Jaroslav ŠlOSÁreK Jaromír JUŘINeK

31. 8. Pavel KOStečKA Marek WAGNer Pavel PIMeK

7. 9. Pavel PIMeK   P. KOStečKA/J. SteJSKAl Filip PODSeDNíK

14. 9. Jaromír JUŘINeK Blanka NOvOtNÁ Peter čík/P. KOStečKA

21. 9.   Jaroslav ŠlOSÁreK val. Mez. — Díkuvzdání A. Chlebek/ P. KOStečKA

28. 9. Pavel KOStečKA Milan KUBIčíK   Jaroslav ŠlOSÁreK

3. čtvrtletí 2013rozpis Kázání

sobotní šKolA
 dat. tř. a tř. B tř. c Vedení sš

sál v přízemí Hlavní sál třída mládeže

6. 7. D. Řádek J. Kloda D. Obadal V. Vaculík

13. 7. M. Pokorná J. Řádek J. Kubičík st. N. Vaculíková

20. 7. v. vaculík J. Juřínek J. Kloda J. Hurtová

27. 7. J. Řádek v. vaculík P. Kostečka E. Skálová

3. 8. J. Pokorný D. Obadal D. Řádek V. Vaculík

10.8. J. Kubičík st. M. Pokorná J. Kubičík ml. E. Kubičíková

17.8. J. Juřínek J. Pokorný J. Řádek P. Mašata

24. 8. J. Kloda P. Kostečka D. Obadal J. Straděj

31. 9. J. Pokorný J. Kubičík st. v. vaculík T. Vaculík

7. 6. J. Řádek M. Pokorná D. Řádek P. Mašata

14. 6. D. Obadal v. vaculík J. Pokorný E. Kubičíková

21. 6. J. Kloda společná třída v hlavním sále M. Kubičíková

28. 6. P. Kostečka J. Řádek J. Kubičík ml. E. Skálová


