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JUBILEUM

Letošní rok si připomínáme sto let od příchodu adventismu na Valaš-
sku. Začalo to v Jablůnce, nástupcem tohoto sboru se později stal Vsetín. 
Je to doba pro velké připomínání, ale snad i pro velkou lítost. Jak to, že Pán 
tady ještě není? Kdyby lidé, které si 21. června připomeneme, věděli, že 
se jednou bude slavit 100-leté jubileum právě vzniklého sboru, možná by 
novou víru vůbec nepřijali!

Radost a nostalgie, někdy rozpaky 
jsou hlavní tóny, v kterých se nesou ad-
ventistická sborová jubilea. Čím více se 
připomíná a hodnotí sborová historie, tím 
méně se však připomíná původní význam 
jubilea, tak je vyhlášeno v knize Leviticus, 
25. kapitole.. Přitom se o jeden z nejpo-
zoruhodnějších teologických konceptů 
Božího zákona.

Jakkoliv obvykle píšu své úvahu sám, 
tentokrát nechám promluvit renomované-
ho komentátora1.

„Hlavním záměrem sociálních zákonů 
v Tóře (5 knihách Mojžíšových) je zabránit 
naprostému zruinování dlužníka. V bib-
lických časech muž, který se zadlužil více, 
než dokázal splatit, mohl být přinucen 
k prodeji svého majetku nebo dokon-
ce  vlastní svobody. Stal se tak otrokem. 
Kdyby zůstal proces zadlužování bez 
kontroly, vedl by k velkým sociálním rozdí-
lům ve společnosti. Vznikla by nepočetná 
třída bohatých vlastníků půdy a majorita 
nevolníků bez vlastní půdy. Tak se tomu 
ostatně stalo v mnoha společnostech a ani 
Izrael nezůstal imunní. A to i přes Bohem 
danou legislativu.

Archeologové na základě studia vy-
kopávek dávných obydlí zjistili, že raná 
izraelská společnost byla relativně rovnos-
tářská. Až v době pozdní monarchie se 
začala mezera mezi bohatými a chudými 
rozšiřovat. Bohaté domy jsou větší a lépe 
stavěné a  jsou v oddělených čtvrtích. 
Domy chudých jsou namačkané na sebe. 
Izaiáš odsuzuje ty, „kteří připojují dům 
k domu, přibližují pole k poli, až už není 
místo“ (Iz 5,8). Amos zase hněvivě napadá 
ty, „kteří prodali spravedlivého za stříbro 
a nuzného za pár sandálů. Baží po tom, 
aby prach země byl na hlavě chudých“ 
(Am 2,6). Kdyby se jubileum ctilo, takové 
bezuzdné vykořisťování chudých by nikdy 
nemohlo nastat. Lev 25 zakazuje komuko-
liv prodat sama sebe nebo svůj majetek 
navždy. Bylo dovoleno  pouze dočasně 
pronajmout svou zem nebo svou práci 
po maximálně 49 let. Ze závazku bylo 
přitom možné se vyplatit jednorázovou 
platbou. V jubilejním roce se pak majetek 
vracel ke svému původnímu vlastníkovi 
automaticky a otroku byla vrácena jeho 
svoboda.

Jubilejní rok přicházel pokaždé za 49 
let. Když muž zbankrotoval rok po jubileu, 
mohl být zotročen maximálně na 48 let, 
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tedy pokud by jej příbuzný nevykou-
pil. Jestliže zbankrotoval  později během 
49-letého cyklu, čekal na vysvobození 
dobu kratší. Tak, zhruba jednou za délku 
lidského života, byl dlužní úpis kompletně 
vymazán Každý získal možnost nového 
začátku. Bohatý se musel rozloučit se zemí 
a otroky zakoupenými v předchozích 49 
letech, zatímco chudí opět nabyli vlastnic-
tví své země i svobodu. Jubileum obnovilo 
zdání rovnosti mezi lidmi; takto získali zpět 
něco ze vztahu, který existoval mezi nimi 
při stvoření. Další zákony v Mojžíšových 
knihách mají podobný záměr. A nejen 
mezi lidmi. Např. Exodus 23 přikazuje, aby 
každých 7 let zůstala půda neobdělaná, 
a mohla si užít šabatového roku. Půdě je 
tak dovolena alespoň zčásti pobýt jako 
před tím, než přišli lidé. 

 Jubileum jako sociální instituce byla 
respektována zřídka, jestli vůbec se tak 
někdy stalo. Rabínská literatura říká, že se 
vnímalo jako přežitý předpis již v postexilní 
době (po návratu z Babylonu) Z knih Leto-
pisů vyplouvá, že že dokonce ani šabatový 
rok nebyl dodržován, a to už v době pře-
dexilní (2 Pa 36,21).“

Tolik skutečně jen pár střípků z posel-
ství jubilea. A proč to všechno? Z textu 
Lev 25 zřetelně vystupuje Hospodinův 
důraz na sociální spravedlnost.  Ostatně 
Boží péče o chudé majetkem i duchem 
prostupuje celým Písmem a člověk se ptá, 
kde Bůh bere tu trpělivost k  lidem, kteří 
si povětšinou za  své problémy mohou 
sami. Tak jak z textu vystupuje prvořadý 
zájem o člověka, jen těžko v něm nalézáme 
důraz na maximální efektivitu a zisk - to, co 
pohání moderní společnost. Co si člověk 
nakřečkuje, to mi jubilejní rok vezme ane-

bo alespoň výrazně pokrátí. To proto, aby 
si člověk uvědomil, že „ země patří mně“ 
(v. 23). Tváří v tvář bezcílnosti hromadění 
majetku (a s tím souvisejících věcí, třeba 
kariéry) si člověk uvědomí, že všechno je 
Hospodinovo a on je pouze malým člo-
věkem, hostem na této zemi odkázaným 
na Boží ruku. To ho vede k pokání. Proto 
jubileum.

Ať už vás nadcházející jubileum vsetín-
ského sboru vyvolá jakékoliv pocity, přeji 
vám, ať nezůstane jen u pocitů a nostalgie 
a naše jubileum je příležitostí k novým 
rozhodnutím a novým začátkům.

Váš pastor Pavel Kostečka

1 Wenham, Gordon J. The Book of Levi-
ticus. The New International Commentary on 
the Old Testament. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1979, str. 317-318.
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OKÉNKO PRO DETI
Milé děti, máme pro vás připravenou další tajenku.

 Takže, jako vždycky, děti, které mi ukážou správně 
vyluštěnou tajenku, dostanou odměnu. Katka Kubičíková

V

TAJENKA JE:  K VEČERU ZÁSTUP LIDÍ A UČEDNÍCI MĚLI

Za Ježíšem stále přicházelo mnoho lidí, aby slyšeli Ježíšovo vyprávění. V této 
několikasměrce najdi slova zapsaná pod tabulkou. Když je pečlivě vyškrtáš, 
zbudou ti pouze 4 písmena.

VĚDRO, VODA, ŽENA, DVOŘAN, VÍRA, NEMOC, 
STUDNA, SYN, DAV, DOTEK, DÍVKA, SPÍ

? Kdo dal Pánu Ježíši své jídlo?

V K E T O D C

D Ě A R Í V O

Í S D A V O M

V N P R V Ř E

K Ý H Í O A N

A S T U D N A

L Ž E N A A D

? Co udělal Pán Ježíš, než začal rozdělovat chleby?
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NAROZENINY:

Dospělí

	 6.4.	 Hurtová Anna
	 9.4.	 Vávra Kamil
	 11.4.	 Vávra Miroslav
	 4.	5.	 Obadal Daniel
	 11.	5.	 Pavlánová Daniela
	 23.	5.	 Kubičíková Gabriela
	 29.	5.	 Janičatová Olga
	 2.	6.	 Řádková Tatiana
	 7.	6.	 Kubičík Jan
	 7.	6.	 Podsedník Filip

Děti a nepokřtěná mládež:

	 19.	4.	 Řádková Sárinka (3 roky)
	 27.	4.	 Řádková Danielka (9let)
	 28.	4.	 Obadalová Ivetka (8 let)
	 2.	5.	 Mašata Michal
	 29.	5.	 Podsedník Matoušek (2 roky)
			 5.	6.	 Podsedníková Ráchelka (6 roků)

NAROZENINY  
A VÝROČÍ

VŠEM	OSLAVENCŮM	ZE	SRDCE	GRATULUJEME.

VÝROČÍ SVATBY

	25.	4.	2004	 Lidka a Dan Obadalovi
	 27.	4.	1975	 Marta a Josef Řádkovi
	 30.	4.	1972	 Marie a Josef Pokorní
	 1.	5.	2005	 Katka a Milan Kubičíkovi
	 8.	5.	2007	 Tatiana a Martin Řádkovi 	
	 7.	6.	2008	 Barbora a David Skálovi
	 16.	6.	1996	 Martina a Daniel Řádkovi

VÝROČÍ KŘTU	

	 19.4.	1946 Daněk Karel
	 19.4.	1946 Juřínek Miloslav
	 21.	5.	1999 Skála David
	 28.	5.	1975 Juřínek Jaromír
	 1.	6.	1979 Juřínková Alena
	 5.	6.	1981 Geržová Dana
	 5.	6.	1981 Klodová Věra
	 9.	6.	1987 Jochec René
	10.	6.	2005 Řádková Ilona

 

	20.	6.	2008 Novotná Blanka
	 21.	6.	1996 Řádek Pavel
	 21.	6.	1996 Řádek Martin
 21.	6.	1999 Podsedník Filip
	 23.	6.	1995 Řádková Martina
 26.	6.	1992 Mikulcová Ester
	26.	6.	1992 Ondrová Marta
	26.	6.	1992 Ručka Milan
 26.	6.	1992 Ručková Radka
	 28.	6.	1991 Obadal Daniel
	 28.	6.	1991 Řádek Daniel
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ZAMYŠLENÍ
V sobotní škole 1/2014 byl také vzpomenut příběh o ženě cizoložnici před 

soudcem Ježíšem, jak je zapsán u Jana v 8. kapitole. Zákoníci se tam odvo-
lávají na Mojžíšův zákon, že odplata za takový hřích je smrt a to mělo platit 
i pro časný život. Cílem toho pak byla výchova Božího lidu k dokonalosti. 
Tento příběh a nejen on však přináší nový postoj k odsuzování. Pán Ježíš sice 
označil hříšné skutky a jde dál až do hříšného lidského myšlení, aby je zavrhl, 
ale zároveň nabízí milost. Říká jak té ženě, tak i nám: „Jdi a už nehřeš.“ Dává 
další možnost ke změně a může jich být i více, podle toho, kolikrát v životě 
„stihneme“ zakopnout. Písmo svaté nás ujišťuje, že milosrdenství Boží je veli-
ké. Proč? Víme, že Pán Ježíš dobře znal bídu lidského srdce, trápení lidského 
života. Také zná a osobně zažil duchovní zápas o pravdu, který zažíváme 
a který odhaluje naše slabosti. Jsme vybízení stát se dokonalými, ale kdo 
toho dosahuje? 

V tom příběhu s úvodu vidíme, že 
všichni, kdo přišli jako soudci, odešli coby 
hříšníci. Zůstal Ježíš, jediný bezhříšný, kte-
rý posoudil, ale neodsoudil. 

Co nám má tento příběh říci dnes? 
Kameny v našem prostředí dnes nikoho 
neubíjejí, i když i to se ještě někde ve svě-
tě děje. Za to slova odsouzení nedopadají 
zase tak zřídka. Žijeme v nervózní, překot-
né době plné změn a také stresu. V Baby-
lonu materiálního, kulturního i duchovního 
bohatství a chudoby. Mnoho cílů, ještě 
více názorů v globálním zasíťovaném svě-
tě. Jak se v tom všem má stát člověk doko-
nalým? Ježíš nám radí: „... učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorného srdce.“

Mít rád nebeského Otce, své bližní 
i sebe, být milosrdný, laskavý, odpouštět 

a neodsuzovat. To je cesta k dokonalosti. 
Jako myslící bytosti neustále něco musí-
me posuzovat. Věci, přírodu a také lidi. 
Mnohdy lidi kolem nás častěji než sebe 
a raději vidíme jejich chyby než ty vlastní. 
Nějak si neradi připouštíme tu vlastní 
slabost a malost. Jsme ale všichni hříšní 
před Bohem, jen možná každý trochu ji-
nak. A proto neodsuzujme! Je v tom totiž 
i nebezpečí, že bychom nakonec smýšleli 
jako ten farizeus z Lukášova evangelia 18, 
10-11, kdy o sobě říká: „Bože děkuji Ti, 
že nejsem jako ostatní lidé... .“ V závěru 
této příhody se nám pak připomíná, že 
kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se 
ponižuje, bude povýšen. Proto Bůh nám 
žehnej na cestě k dokonalosti. 

Pavel Skála 

Rozpis	služeb	varhaníků
	 5.	4.	2014	 Blanka Novotná
	 12.	4.	2014	 Alena Juřínková
	 19.	4.	2014	 Blanka Novotná
	26.	4.	2014	 Milan Kubičík
	 3.	5.	2014	 Blanka Novotná
	 10.	5.	2014	 Alena Juřínková

	 17.	5.	2014	 Blanka Novotná
	24.	5.	2014	 Alena Juřínková
	 31.	5.	2014	 Milan Kubičík
	 7.	6.	2014	 TNV
	 14.6.2014 Alena Juřínková
	 21.	6.	2014	 Milan Kubičík
	28.	6.	2014	 Milan Kubičík
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Všechny přípomínky, naměty a podněty směřujte 
na webmastera Jirku Straděje ( jiristradej@seznam.cz)

ZAPOJTE SE I VY! VYTVOŘME SPOLU OBRAZ 
NAŠEHO SPOLEČENSTVÍ

vsetin.casd.cz



DAT. VSETÍN KATEŘINICE VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ

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

5.	4. Bedřich JETELINA / společné Vsetín

12.	4. MAREK WAGNER Jaromír JUŘÍNEK Petr KIMLER

19.	4. René BIL Marek Wagner Rostislav HESSEK

26.	4. Pavel KOSTEČKA Ludmila OBADALOVÁ Blanka NOVOTNÁ

3.	5. Jan NEHYBA Pavel KOSTEČKA / Valašské Meziříčí

10.5. Ellen ŘÁDKOVÁ Blanka NOVOTNÁ Milan KUBIČÍK

17.	5. Jaromír JUŘÍNEK online přenos z Bratislavy Stanislav ŘACH

24.	5. Bohumil MROČEK Milan KUBIČÍK Jaromír JUŘÍNEK

31.	5. Blanka NOVOTNÁ Jan NEHYBA   P. KOSTEČKA/J. ŠLOSÁREK

7.	6. TENKRÁŤ NA VALAŠSKU Pavel PIMEK

14.	6. Milan KUBIČÍK   Jaroslav ŠLOSÁREK Jan NEHYBA

21.	6. 100. LETÉ JUBILEUM VSETÍN / M. PAVLÍK, A. CHLEBEK

28.	6.   P. KOSTEČKA/J. ŠLOSÁREK Petr KIMLER Ludmila OBADALOVÁ

2. ČTVRTLETÍ 2014ROZPIS KÁZÁNÍ

SOBOTNÍ ŠKOLA
	DAT. Tř.	A Tř.	B Tř.	C VEDENÍ	SŠ

Sál	v	přízemí Hlavní	sál Třída	mládeže

5.4. P. Kostečka D. Obadal D. Řádek V. Vaculík

12.4. J. Kloda J. Kubičík st. D. Obadal E. Kurtinová

19.4. M. Pokorná J. Řádek J. Kubičík ml. J. Stradějová

26.4. J.Juřinek J. Kubičík st. V. Vaculík J. Kubičík ml.

3.5. J. Pokorný J. Kloda D. Řádek V. Vaculík

10.5. J. Řádek M. Pokorná P. Kostečka P. Mašata

17.5. J. Kloda V. Vaculík J. Kubičík st. T. Vaculík

24.5. D. Obadal J. Řádek J. Kubičík ml. J. Kubičík ml.

31.5. J. Pokorný J. Kloda J. Juřínek N. Vaculíková

7.6. M. Pokorná J. Řádek P. Kostečka P. Mašata

14.6. V. Vaculík J. Pokorný D. Řádek J. Stradějová

21.6. P. Kostečka 100.leté jubileum V. Vaculík

28.6. P. Kostečka společná třída v hlavním sále V. Vaculík


