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Vychází v neděli  2. října 2016 
 

Sborový text pro rok 2016: 
 

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte 
v lásce , tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal  
za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.                                                  
                                                                                  Ef 5, 1-2 
 
 

                            AKTUÁLNĚ  
 

Slavnost Díkůvzdání v neděli 9.října 

 

 
 
Příští neděli chceme dát prostor naší vděčnosti 
a chvále našeho Pána za všechno, čím nás zahrnoval 
po celý rok, čím nás provedl a v čem nám požehnal.  
V dopoledním shromáždění bude prostor pro 
vzájemné sdělování zkušeností s naším Pánem 
a k vyjádření vděčnosti. Neříkejte, že jste za celý rok 

nic od Něj nepřijali, nic neprožili ...    

DEN MODLITEB ZA POKOJ JERUZALÉMA 
Jako každoročně první neděli v říjnu probíhá Den 
modliteb za pokoj Jeruzaléma. V pátek se Izrael 
rozloučil se svým bývalým premiérem a prezidentem 
Šimonem Peresem (+93) a dnes večer začíná nový 
židovský kalendářní rok 5777 , dnes je Roš hašana. 
Tak Šana tova u-metuka! Dobrý a sladký rok! 

 
BIBLICKÉ HODINY 

 
Ve středu 5. října bude už třetí poprázdninová 
biblická hodina. Zůstáváme v knize Genesis, kde jsme 
před prázdninami skončili příběhy Noeho a potopy. 
Po prázdninách se před námi otevřel nejprve příběh 
stavby Bábelské věže a minule jsme přešli k příběhům 
Abrahama, otce víry. Biblické hodiny jsou ve 
čtrnáctidenním intervalu, vždycky ve středu v 18.00. 
Zkuste být při tom, když společně objevujeme 
souvislosti zvěsti Písem a pronikáme k poselstvím, 
která vůbec nejsou stará, ale jsou o nás a o tom, jaký  
je Bůh ke člověku ve své nekonečné, trpělivé lásce. 
 

SPOLEČNÉ ČTENÍ PÍSMA 
 
Do příběhů Abrahamových se můžeme zapojit také 
všichni ve společném podzimním čtení Písma. Ti, kdo 
se účastní biblických hodin už budou mít „načteno“ 
a i ostatní  můžou být u toho. Ono se to může hodit 

i někdy v neděli  a nejen v neděli ..     
 
          3.- 9.10.           Gn 11, 10-32 a Gn 12.kap.   
      10.-16.10.           Gn 13. kap.  a Gn 14. kap.  
      17.-23.10.           Gn 15. kap.  a Gn 16. kap. 
      24.-30.10.           Gn 17. kap.  a Gn 18. kap. 
     31.10.-6.11.         Gn 19. kap.  a Gn 20. kap. 
       7. -13.11.           Gn 21. kap.  a Gn 22. kap. 
     14.-20.11.            Gn 23. kap.  a Gn 24. kap. 
     21.-27.11.            Gn 25, 1-18 

SVÁTEK STÁNKŮ 
V sobotu 15. října budeme mít příležitost připojit se 
symbolicky i prakticky k závěru židovských vysokých 
svátků Roš hašana a Jom kippur. Sejdeme se v 18.00 
jako vloni ve stánku dole před vestibulem. Během 
svátku se připomínají poutní žalmy (Ž120-134).  
 

 
  
Je to i pro nás dobrá příležitost uvědomit si, že i my 
jsme poutníky na cestě životem. Na nádvoří 
jeruzalémského Chrámu se během svátku stánků také 
zapalovaly obrovské pochodně, které měly 
připomínat ohňový sloup, pomocí něhož Hospodin 
Izraelity vedl temnotou pouště. PŘIJĎTE!   
 

DEN BIBLE 
Jako každoročně si připomeneme na začátku 
listopadu Den bible. Bude to první listopadovou 
neděli 6.11. a bude příležitost podělit se s ostatními 
o to, co vás z Písma v uplynulém roce oslovilo, 
rozdělit se o text, který vás zaujal, nějakou zkušenost 
ze čtení Písma nebo říct biblický text, který jste se 
naučili zpaměti. Určitě se můžou zapojit i děti! 
 
                KDY PÁN JEŽÍŠ CITUJE STARÝ ZÁKON  
nám přiblíží v sobotu 19. listopadu br.far. Jindřich 
Slabý, který bude naším hostem i pak v neděli 20.11.  



                       OHLÉDNUTÍ 
S blížícím se Díkůvzdáním není možná od věci 
ohlédnout se i za tím, co jsme společně letos prožili. 
Fotografie jsou na nástěnce ve vestibulu. 
 

LEDEN 
Návštěva br.kazatele Jana Pospíšila, Putování 
Jordánskem / TAMBURÁŠ Tekovské Lužany 

ÚNOR 
Sestra Lydie Kucová-Kazatelé na lavici obžalovaných/ 
br. Jiří Beneš – Stvořitelský hymnus/ br. Milan Vraj 
oslavil 80. narozeniny 

BŘEZEN 
VELIKONOCE – Velkopáteční příběh / Neděle 
vzkříšení, společné setkání s bratřími a sestrami ze 
společenství Čjinů, společný oběd 

DUBEN 
80. narozeniny oslavila sestra Alena Blažková 

KVĚTEN 
Nanebevstoupení / br.far.Slabý: Maria ve světle 
Nového zákona a zbožnosti církve 

ČERVEN 
Sborový den na Nivách, víkendovka dětí, / V neděli 
přijela na Nivy po dlouhé době nemoci sestra F. 
Valchářová!!  
 

 
 
Návštěva sboru Tekovské Lužany 

  ČERVENEC 
75.narozeniny oslavila sestra Marta Vojtková /Flori 

Vojtek oslavil 20  / br. Jarda Zubík oslavil 60 
SRPEN 

Barmské společenství Čjinů mělo své letní setkání 
opět v našem sboru od 11. do 18.8. Posloužili nám při 
dopoledním shromáždění a zazpívali jsme si společně 
také čjinsky : Vailam thanak – Hrubý kříž 

 
 

/ Ve Vsetíně proběhl festival UNITED, poprvé na 
otevřené scéně na Dolním náměstí/ v neděli nám 
tradičně posloužil slovem br. Honza Jackanič/ 
poslední srpnovou neděli vpodvečer  se uskutečnil 
v Leskovci u Juříčků táborák na závěr prázdnin 
 

ZÁŘÍ 

Br.doc. ThDr.Jiří.Beneš – Desatero   

 

 
Br. Marek Macák –  Víra a emoce 

 
 

ŘÍJEN 2016 

Naše shromáždění ve Vsetíně 

                     

Pravidelná nedělní shromáždění začínají v 9:30 hod.   
Mysleme na to, že společná shromáždění jsou také 
příležitostí k pozvání našich přátel. 
          

        2.10.   br. kaz. Jan Vychopeň 
        9.10.    DÍKŮVZDÁNÍ 
       15.10. So 18:00 Svátek stánků 
       16.10.  br.kaz.Tomáš Mrázek 
       23.10. 
       30.10. 
 
Biblické hodiny 5.10. a 19.10. středa 18.00   
  

              Narozeniny v říjnu mají: 
 
2.10. s. Jana Goláňová 
 
4.10.     oslaví kulaté  
              70. narozeniny 
            František Němec 
 


