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Vychází v pondělí  14. listopadu 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 
 

DEN BIBLE 
 

 
 
 

Příští neděli si chceme Jako každoročně  připomenout  
Den Bible. 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! Podělte se 
s námi o své zkušenosti se čtením Písma, o radost, 
povzbuzení, sílu, kterou čerpáte z Písma, nebo i o to, 
co se vám při čtení Písma nedaří. 

BIBLICKÉ HODINY 
 

Ve středu 16. listopadu pokračujeme v příbězích 
Abrahamových. Posledně (2.11.) jsme se věnovali   
16. kapitole Genesis, událostem kolem Hagar 
a Izmaele. V kontextu předchozích oddílů knihy 
Genesis i  novozákonních textů rozpoznáváme 
v zaslíbení syna Abrahamovi očekávání Syna, který 
otevře znovu cestu k Bohu, cestu zpět do Ráje poté, 
co tato očekávání nenaplnil ani Kain, dokonce ani 
Noe. Abraham a Sára stojí na počátku cesty k tomuto 
Synu zaslíbení. Novozákonní svědectví rozpoznávají  
tohto Syna zaslíbení v Kristu ( Mt1,1 – Kniha rodu 
Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova). 
Cestu k tomuto Synu neotevře ale Izmael, ale Izák.   

 
ADVENTNÍ SETKÁNÍ 

 
Ani jsme se nenadáli a zakrátko vstoupíme do 
letošního adventního období, kterým začíná liturgický 
rok církve. Téma očekávání Boží záchrany doprovází 
člověka od chvíle, kdy se ocitl venku z Ráje. Má 
nepochybně nepřeberné množství podob. Adventní 
a vánoční čas je neopakovatelný právě v tom, že nás 
pohlcuje svou atmosférou očekávání, které vrcholí ve 
slavnostní atmosféře u štědrovečerního stolu. Je 

 

 

příznačné, že nejotevřenější jsou k tomu děti. Čas 
příprav , naděje, vyhlížení nás chce ale pozvat k tomu 
nejdůležitějšímu – Bůh tak miloval svět, že poslal 
svého Syna, aby každý, kdo věří v Něho nezahynul, ale 
měl život věčný.  
V sobotu  26. listopadu v 17.00 hodin se sejdeme 
k adventnímu posezení, abychom se vzájemně 
potěšili a povzbudili při zpěvu adventních a vánočních 
písní,  vzájemném sdílení. Děti budou mít prostor 
k přípravě vánoční výzdoby. Když se zadaří, mohla by 
se povést i nějaká vánoční hvězda.  

 
 

NÁVŠTĚVA VOJENSKÉHO KAPLANA  
 

První prosincový víkend mezi 
nás opět po čase zavítá npor. 
Mgr. Ivan Stanko, který 
působí jako kaplan AČR.  
V sobotu 3.prosince v 
17.hodin bude příležitost ke 
vzájemnému setkání a poví-
dání  o tom, čím vojenský 
kaplan žije a jaké jsou jeho 
starosti. V neděli dopoledne 4.12. nám poslouží 
biblickým slovem při společném shromáždění. 
(Bratr Stanko před nástupem byl kazatelem 
vikýřovického sboru BJB) 
 
                                               

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
 

Už více jak měsíc jsou v provozu nové webové 
stránky našeho sboru :    http://bjbvsetin.cz/ 
Děkujeme ! 
 

http://bjbvsetin.cz/


OHLÉDNUTÍ 
 

DÍKŮVZDÁNÍ 

 
Druhou říjnovou neděli  9.10. jsme společně prožívali 
svoji vděčnost za všechno, co nám Pán Bůh dal a jak 
nás provázel v uplynulém roce. Symbolicky těsně 
před začátkem donesla malá Rút ke stolu díkůvzdání 
krásnou malou dýni. Ti, kdo se rozhodli připojit 
a sdílet s námi své zkušenosti s Pánem pak k tomuto 
stolu díkůvzdání přinášeli další projevy své vděčnosti. 

 

 
 
Po dopoledním shromáždění jsme ještě mohli zůstat 
a být spolu pi společném obědě.  
 

SVÁTEK STÁNKŮ 
 
Týden po díkůvzdání – v sobotu 15. října jsme si 
připomenuli s jednodenním předstihem Sukot, svátek 
stánků, který slaví Židé po celém světě jako Čas naší 
radosti. Svátek připomíná Boží péči o jeho lid po 
celou dobu putování z Egypta do zaslíbené zěmě na 
straně jedné a naši bezmeznou závislost na Bohu na 
straně druhé. Připomíná i pomíjivost a přechodnost      

všeho lidského , připomíná 
nám, že jsme poutníky  do 
nové, lepší  budoucnosti, 
kterou nám Bůh připravil. 
Letos mezi nás zavítali 
manželé Kimlerovi.  Bratr 
Jindřich Kimler při této 
příležitosti nezapomněl ani 
na šófar  a tak se zvuk 
šófaru rozezněl naživo i na 
prahu svátku SUKOT.  
 
 
                KDY PÁN JEŽÍŠ CITUJE STARÝ ZÁKON 
 
V sobotu 5. listopadu byl zase po čase naším milým 
hostem br.far. ThDr. Jindřich Slabý.  V sobotním 
večeru před 
námi otevřel 
celou řadu 
souvislostí 
staro-
zákonních a 
 novo-
zákonních 
textů obecně 
i Ježíšových 
konkrétních 
výroků. 
Původně 
plánovaný termín (19.11.) se tak posunul o dva týdny 
dříve . Původně plánovaný  Den Bible na 6.11. (který 
se posunul tak na 20.11.) ale nepřišel zkrátka. 
Naopak. Nedělní kázání br.far. Slabého na text 
z 2.Královské 22. kapitoly připomínající nalezení knihy 
Zákona za krále Jóšijáše nám připomenulo současně 
i reformační důraz na Písmo, jako stále aktuální výzvu 
pro život církve i náš osobní život.   

 LISTOPAD 2016 

Naše shromáždění ve Vsetíně 

                     

Pravidelná nedělní shromáždění začínají v 9:30 hod. 
Středeční biblické hodiny v 18.00hod. co dva týdny   
 
Mysleme na to, že společná shromáždění jsou také 

příležitostí k pozvání našich přátel. 
          

       13.11.   br. kaz. Jan Vychopeň 
       16.11.   Biblická hodina 
       20.11.   DEN BIBLE 
       26.11.    Adventní posezení So 17:00  
       27.11.    1.adventní neděle  / br.Petr Mrázek 
       30.11.    Biblická hodina  
         3.12.    Setkání s vojenským kaplanem br.     
                      Ivanem Stankem  So 17:00 hod. 
         4.12     2. adventní neděle / br. Ivan Stanko 
 
Shromáždění ve Valašském Meziříčí v „Cukrárně“ 
nad prodejnou Albert začínají každou neděli v 9:45 
hod. 

 
                 Společné modliteby sboru 
                   Pondělí  - den vděčnosti 
                   Středa – sborová práce 
       Čtvrtek – br.Ivan Stanko, DS AČR, Izrael 
                   Pátek – lidé kolem nás 
  

Narozeniny v listopadu : 
 
                  Po  7.11.   s. Karmen Kudláčková 

                  Pá 11.11.   br. Tomáš Vémola  (30  ) 
                  St  16.11.   br. Jan Trlica 
                  So 22.11.   br. Vladimír Vojtek  (70) 
 


