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Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník
a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé
postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho
uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl:
„Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl
a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“
Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým,
a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes
přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka
přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ (Evang. podle Lukáše, 19. kap., verše 1.-10.)
Milí přátelé, sestry a milí bratři,
být v Ježíšově době celníkem bylo něco jiného než dnes: takový člověk musel
kolaborovat s římskou okupační nadvládou. Kromě toho prý celníci lidi běžně okrádali,
vybírali víc, než kolik měli určeno. Zažil jsem to ještě před 18 lety na Ukrajině: při
přejezdu
z jedné
oblasti do druhé jsem
musel zaplatit nějaký
nesmyslný
obnos,
a když se mi nechtělo,
celník
nebo
spíš
příslušník
nějaké
podivné stráže mi
jasně dal najevo, kdo
je
tu
pánem:
„Odpočívejte do rána!“
Samozřejmě jsem rád
zaplatil, co po mně
chtěl, ať to bylo podle
práva nebo ne.
obr. Maruška Hellerová, 9 let

Lidé v Ježíšově době celníky pohrdali, v evangeliích jsou uváděni vedle
sebe „celníci a hříšníci“ nebo „celníci a nevěstky“. Přesto nám evangelia vypráví
o tom, že největší hříšník může být omilostněn a obrátit se.
Zacheus je velmi dobře, ale neslavně známý. Je ale malý vzrůstem, ale možná
i symbolicky - není velkodušný, není to osobnost - ale i takového člověka si Ježíš
povolává.
Zacheus se stydí, ale touží Ježíše vidět. Zvědavost nebo touha u něj vítězí nad
konvencí nebo potřebou neztratit dekorum. Vyleze na moruši, což je vysoký strom se
silným kmenem a korunou do široka – výborná rozhledna a zároveň úkryt. Možná tu
Zacheus zastupuje i všechny ty, kteří chtějí zůstat opodál, v pozici pozorovatele, nebo
si netroufají přijít blíž.
Ježíš jde kolem a najednou pohlédne vzhůru – Zacheovi je asi trapně, všichni
najednou hledí do jeho úkrytu. Ježíš ho oslovuje jménem, jako by ho znal, a řekne to,
co by nikdo nečekal: nepronese k němu žádné kázání ani napomenutí, ale pozve se
k němu domů. Musí prý zůstat (tedy asi i přenocovat) dnes, tj. okamžitě, bez odkladu,
v Zacheově domě.
Je pochopitelné, že lidé kolem byli naštvaní: Nejde jen o to, že pravověrný Žid
nesměl pod střechu pohana, nebo člověka, který je veřejně známý hříšník, který se
možná stydí, ale nekaje. Vznešený učitel se přece nesmí ušpinit s nějakým hříšníkem!
Myslím si, že si mnozí říkali: „Kdyby takovým lidem zvěstoval, příp. je napomenul,
možná se jim i nějak pastýřsky věnoval, tak dobře, ale on s nimi tráví volný čas, jí
s nimi a pije! Pak to vypadá, jako by bylo jedno, jak člověk žije! Možná to tehdy bylo
také tak, že když přišel do města nějaký vzácný host, tak byl předem určen nějaký
hostitel, nějaký přední občan, a Ježíš porušil protokol a šel na návštěvu k někomu
z opačné strany společnosti. Ježíš byl na hostinách často, a ne vždycky si jej hostitelé
vážili (Lk 7,36-50).
Zacheus je ohromen Ježíšovou bezpodmínečnou láskou a přijetím. Ježíš
nečeká, až se Zacheus polepší, ale přijímá jej takového, jaký je. Jeho milosrdenství
a přátelství přetvářejí srdce člověka.
Ježíš Zacheovi ani nediktuje, co má přesně se svým životem udělat. Na to
Zacheus přijde sám. Po svém obrácení začne ostatní vnímat jako bližní: „Co jsem
ukradl, vrátím čtyřnásobně...“ Zacheus nabízí víc, než přikazuje Tóra (Lv 5,20nn pětina navíc, Nu 5,5-6 - v případě krádeže dvojnásobek, jen výjimečně čtyřnásobek Ex 21,37 2S 12,6). Není tak důležité, jestli to bylo reálné, kolik toho Zacheus nakradl
a jestli na ten čtyřnásobek vůbec dal peníze dohromady.
V církvi se setkáváme s Boží láskou, která tu byla dřív než my, která člověka
oslňuje, překvapí a přemáhá. O odpuštění prosíme už v naději, ne v sebejisté, ale
v radostné jistotě Božího odpuštění, že i na nás Ježíš volá: pojď dolů, seskoč, ještě
dnes chci být tvým hostem. A úžas z Boží odpouštějící lásky je motorem pro to, co
přijmeme za svůj úkol.
Role se ale vyměnily: My jsme hosté a Ježíš je hostitelem. Večeře Páně je víc
než nějaké Ježíšovo drobné pohoštění. Jeho přátelství je krásné, velkorysé
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a povzbuzující. Kristus je zajímavý, obdivuhodný a stále pro nás má něco nového,
překvapujícího. Když jdeme do kostela, zkusme se nastavit tak, že jsme zvědaví, čím
nás zase překvapí. Zkusme si „odmyslet“ faráře a těšme se na to, co nového se od
Ježíše samotného dozvíme. Každý z nás je v něčem „malý“, každý z nás potřebuje
Boží oslovení.
V červnu na nás čeká kromě bohoslužeb a pravidelného programu ještě několik
dalších událostí a setkání: koncert při Muzejní noci, Seniorátní evangelická neděle,
sborový zájezd, setkání tří sborů (Velká Lhota, Jasenná a my) na Velké Lhotě,
brigáda na stavbu tábora a ekumenický večer chval. V neděli 24.6. bude pokřtěn malý
Daniel Trusina, za kterého jsme se společně modlili. Spolu s jeho rodiči i prarodiči
jsme velmi vděční, že je zdravý.
V červenci myslete na letní tábory, na děti i na vedoucí, kteří pro ně připravují
skvělý program. A modleme se i za další směřování naší země.
Přeju Vám všem krásné a požehané léto a těším se na viděnou s Vámi.
Srdečně Váš Daniel Heller

Jubilanti ———————————————————————
červen
Jana Hambálková
Jaromír Hurtík
Adolf Jakubík
Elena Kopecká
Věra Hermanová
Zdeňka Machálková

Jana Ječmenová
Marta Šrámková
Drahomíra Škrabánková
Zdenka Bartoňová
Karla Bušová
Lidmila Macková
červenec

Lydie Barošová
Arnošt Čechák

Vlasta Fialová
srpen

Jan Konvičný
Marcela Chytilová
Jaroslav Kovář
Hana Krchňáková

Zdeněk Kamas
František Bartoň
Václav Trčálek

Staršovstvo —————————————————————
 Reminiscence:
- v našem sboru proběhlo vzdělávání presbyterů, bohoslužby ve svátek
Nanebevstoupení, kázání pro děti i další bohoslužby a akce:
- kurs Nabíječka v Růžďce - za náš sbor byli 3 účastníci
- sborový večer – film na téma Nepromluvíš křivého svědectví
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- koncert smyčcového orchestru ZUŠ a recitace LDO
- Noc kostelů s mezináboženským dialogem
- Den Diakonie na zahradách Diakonie - bylo kladně hodnoceno, ale byl
nedostatečně slyšet doprovod písní
- pohřeb bratra Zdeňka Fabiána ve Val. Meziříčí a sestry Věry Jelínkové v Praze
- probíhá setkávání maminek s dětmi, schází se domácí skupinka s četbou Bible,
sdílením a modlitbami
Seniorátní kalendář
- seniorátní evangelická neděle: 10.6.2018 na Vsetíně - Dolním sboru
(https://vmsen.wordpress.com/)
- seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Hrubé Vrbce v neděli 17.6.2018 za náš sbor se zúčastní Martin Fojtů a Jan Zajíček
- 14. - 20.9.2018 - rekondiční pobyt seniorů v Sola Gratia Bystřice pod Hostýnem
- sobota 24.11.2018 - setkání kurátorů a místokurátorů
Další termíny
- sobota 16.6.2018 - jednodenní sborový zájezd do Súľovských skal na Slovensko
- sobota 23.6.2018 - stavba tábora
- sobota + neděle 28.-29.7.2018 setkání u Jelínků na Slezské Hartě
- neděle 23.9.2018 - sborový den se vzpomínáním na prázdniny
- 27.-30.9.2018 - shromáždění k výročí vzniku naší církve v Pardubicích
- neděle 25.11.2018 sborový den s bratrem Janem Ortem z Prahy na téma práce
s Romy
Sestra Eva Janírková podala finanční informace k 27. květnu 2018: pokladna:
139 735,- Kč, bankovní účet: 42 732,- Kč, saláry hotově: 18 000,- Kč, saláry
bankou: 6 200,- Kč, sbírky celkem: 7 472,- Kč, z toho: pro potřeby sboru
4 791,- Kč, celocírkevní na Diakonii 2 681,- Kč. Staršovstvo rozhodlo, že sbírka na
Jeronýmovu jednotu bude odeslána v částce 35 000,- Kč.
Hospodářské záležitosti:
- Byly dokončeny elektrikářské práce.
- Webová kamera v kostele - bratr Bartoň má nakoupeny součásti realizace,
postupně bude přenos „oživovat“.
- Bude provedena renovace klik u dveří - řeší pan Kremel.
- Staršovstvo pověřuje bratra faráře Hellera objednáním servisu na varhany
u pana Vaculína.
- Brigáda na otlučení omítky kostela a vyčištění spár mezi cihlami z nově
postaveného lešení bude v sobotu 2.6.2018 od 13.30 hod.
- Proběhla bouřlivá diskuse ohledně vstupu do kostela. Staršovstvo navrhuje
otevřít prostor před kostelem částečným zrušením plotu a zrušením dvou
schodů do zápraží za účelem bezbariérového vstupu. O odborné stanovisko
k tomuto návrhu požádá bratr farář Heller ing. Flekačovou a ing. arch.
Carbolovou.
ze zápisu Tomáše Jelínka

4

č.196

Červen, červenec, srpen 2018

Sborové shromáždění ————————————————
Zpráva o činnosti COMMUNIO VIATORUM, z.s. za rok 2017
Vážení bratři a sestry v Kristu,
jak bylo loni avizováno, na funkci ekonoma rezignoval Jan Bosák a na funkci
hospodáře Martin Fojtů. Na členské schůzi byli zvoleni do funkce ekonoma Olga
Gager (Gažer) a za hospodáře David Jelínek s pomocí Josefa Holiše. Kontrolní
komise zůstává beze změny, předseda Marek Matalík, Jan Trusina, Renáta Sinerová.
Nyní bych Vás rád informoval o práci spolku Communio viatorum. Náplní spolku
je práce s dětmi a s mládeží a to především v době letních prázdnin, ale i mimo ně
v podobě víkendovek a výletů. V uplynulém roce se uskutečnil již tradičně tábor
mladších dětí v Lukově u Fryštáku, stanový tábor starších dětí v Hošťálkové. Po
velkém táboře se nám podařilo pronajmout tábořiště spolku YMCA Břeclav, Hance
Plaché z Ostravy a táborníkům z Plačkova. Tím jsme obsadili tábořiště až do
4.8. 2017. Na jaře a na podzim se uskutečnily víkendovky pro malé děti a mládež.
Jejich zážitky a postřehy ze všech těchto akcí jsme si mohli přečíst ve sborovém
časopisu.
Výsledky hospodaření za rok 2017: V roce 2017 činily výdaje 109 815,- Kč,
příjmy 127 207,- Kč, zisk 17 392,- Kč. Stav na účtu je 67 181,- Kč. Stav v pokladně
k 31.12. 2017 je 2 771,- Kč. Na letošní sezónu chceme opět využít celou dobu
prázdnin a nabídnout tábořiště dalším sborům nebo zájemcům. V tuto dobu už máme
tábořiště obsazené až do 18.8. 2018.
Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat vedoucím táborů jmenovitě:
Štěpánu Matalíkovi a Janě Jelínkové, na kterých ležela hlavní příprava táborů v roce
2017, ale také jejich pomocníkům a vedoucím družin dětí. Dík také patří hospodáři
Davidovi Jelínkovi a pokladníku Olze Gager. Děkuji také všem, kteří nám pomáhali se
stavbou tábora. Jmenovitě také Josefovi Holišovi, který nám pomáhal s odvozem
táborových věcí. Jsem rád, že se tady vždy najdou lidé, kterým není zatěžko obětovat
svůj čas ve prospěch druhých. Buďte nám nápomocni i nadále.
Možná si řekneš, ale já jsem už starý, abych se někde honil po louce se stany.
Jak Vám můžu pomoci? Můžeš se modlit za nové děti na táborech, za to, aby jim byl
zvěstován Kristus, za ochranu vedoucích a moudrost ve vedení táborů, za nové
zdravotníky a kuchaře. Těch máme stále akutní nedostatek. Pokud víte o někom, kdo
má zdravotní školu a chtěl by jet na tábor, informujte nás, prosím.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jak 5,16) Na závěr děkuji
všem, kteří činnost dětí a mládeže podporují ať již finančními dary, pomocí při
přípravě táborů, či přímo prací s účastníky všech akcí.
Václav Fuksa

Zpráva o činnosti Diakonie ČCE - střediska ve Val. Meziříčí za rok 2017
V roce 2017 jsme poskytovali služby pro seniory - pečovatelskou službu, osobní
asistenci, denní stacionář Dobromysl, ošetřovatelskou službu, domácí hospic
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SPOLEČNOU CESTOU, půjčovnu kompenzačních pomůcek, trénování a testování
paměti a pedikúru. V rámci těchto činností jsme poskytli pomoc více než 620 lidem.
Na „půdě“ našeho střediska je také realizován projekt „Pečuj doma a s námi“
z ředitelství Diakonie ČR a my jsme do něj zapojeni skrze dvě naše sociální
pracovnice – v rámci projektu je poskytována podpora domácím pečujícím. V únoru
jsme zahájili provoz nové sociální služby – poradny pro pečující, která na tento projekt
navazuje a rozšiřuje jeho činnost.
V roce 2017 jsme se věnovali také lidem se zdravotním postižením v sociální
rehabilitaci Krok ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm a v chráněném
bydlení Johannes. Od 1.11. jsme zahájili novou službu – přípravu lidí se zdravotním
postižením s kumulací hendikepů do zaměstnání – Tréninkové pracoviště Matteo.
Naopak jsme ukončili službu podpory samostatného bydlení, o službu již nebyl zájem.
V těchto službách jsme věnovali téměř 50 klientům.
V roce 2017 jsme pokračovali v sociálním podnikání, pod hlavičkou naší dceřiné
společnosti 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o. V obou sociálních podnicích Palominu i SECONDHELPU jsme zaměstnávali celkem 49 lidí, z toho 45 lidí
s různými hendikepy.
V roce 2017 jsme také zrealizovali několik benefičních akcí:
 V dubnu jsme uspořádali benefiční módní přehlídku ve spolupráci s Veronikou
Maléřovou a Valašským muzeem v přírodě Rožnov pod Radhoštěm - modelky
a účinkující vystoupili bez nároku na honorář a výtěžek 24 060 Kč jsme použili
na rekonstrukci naší budovy na Vrbenské ulici.
 V květnu jsme ve spolupráci s organizátory Mezinárodního cimbálového
festivalu, zde v kostele, uspořádali Matiné, při kterém vystoupila benefičně
skupina Ruky na dudy. Výtěžek koncertu činil 5000 Kč.
 V červnu u příležitosti Dne Diakonie vystoupil benefičně náš patron Pavel Helan
a věnoval nám tak částku 7000 Kč.
 V prosinci pro nás uspořádali tradiční benefiční koncert studenti a učitelé ZUŠ
Alfréda Radoka a pro naše středisko tak získali 13 800 Kč.
V roce 2017 naše středisko zaznamenalo úspěchy na poli různých ocenění:
 Cena veřejnosti a zvláštní cena poroty Floccus za naši komplexní práci pro
seniory - s ní jsme získali také 100 tisíc korun
 Certifikát spolehlivosti od Asociace veřejně prospěšných organizací
 Pečovatel Karel Malina a vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Zbyněk Prný byli oceněni za svou práci Asociací poskytovatelů sociálních
služeb ČR a Diakonie ČCE a také Zlínským krajem
 Ředitelka Zdislava Odstrčilová získala ocenění Manažer roku v sociálních
službách
 Služba Sociální rehabilitace Krok získala čestné uznání na půdě Senátu ČR
Dlouhodobě se věnujeme kvalitě naší činnosti, a proto jsme v roce 2017 zahájili
projekt „Chceme být profíci!“, který je zaměřený na zvýšení kvality sociálních služeb.
6
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V roce 2017 naše středisko, včetně dceřiné společnosti, zaměstnávalo 101
pracovníků, hospodařilo s rozpočtem cca 27 mil. Kč, výsledek hospodaření zatím
nemáme, ztráta bude nižší než odpisy. Nyní probíhá audit. Stejně jako v minulých
letech byla naše činnost opět financována vícezdrojově - ze státního rozpočtu formou
vyrovnávací platby, z fondů EU, ze zdravotních pojišťoven, z rozpočtu ZK a Města
Valašské Meziříčí, obcí Jarcová, Krhová, Poličná, Zašová, Oznice, Lešná, z nadací,
ze zisku sociálního podnikání, ze sponzorských darů a plateb klientů.
Práci našeho střediska si nedovedeme představit bez podpory lidí kolem. Proto
chci zmínit velké nasazení našich dobrovolníků. V roce 2017 s námi spolupracovalo
23 dobrovolníků, odpracovali více než 1 550 hodin - dělali např. společnost našim
klientům nebo pomáhali při benefičních akcích. V dobročinném šatníku utržili 88 tisíc
korun, které jsme využili pro naši činnost. Ráda bych zde zdůraznila, že výtěžek
z šatníku meziročně roste.
Děkuji valašskomeziříčskému sboru, v loňském roce jsme opakovaně využívali
prostory fary pro různé interní akce a pro organizování benefičních akcí; jmenovitě
bych chtěla poděkovat faráři Danielu Hellerovi, který se pravidelně účastní porad,
který pravidelně navštěvuje naše služby pro seniory i pro lidi s mentálním postižením
a je vždy ochotný nám pomoci. Děkuji také členům dozorčí rady. A děkuji vám všem,
kteří jste nám jakkoli pomáhali, vaše pomoc je pro nás významná. Zdislava Odstrčilová

Děti, dorost, mládež —————————————————
Mládežnický florbalový turnaj 2018

V sobotu 19. května se v tělocvičně na Gymnáziu F. Palackého konal florbalový
turnaj, jehož se účastnili mládežníci východomoravského seniorátu. Na turnaj se
přihlásily 4 týmy, hrálo se systémem „každý s každým“ a nakonec finále o první a třetí
místa. Ačkoli se jednalo o amatérský turnaj, kvalita hry byla vysoká. Vyhrál tým ze
Červen, červenec, srpen 2018
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Vsetína, ale Liptálští byli jen těsně za nimi. Celou akci lze označit jako vydařenou.
Děkujeme bratrům Jenčovým a Martinu Čmelíkovi za organizaci.
Pavel Jelínek

Zemřelí ———————————————————————
Bratr Zdeněk Fabián se narodil se 3.3. 1928 jako nejmladší ze tří sourozenců:
nejstarší byla Věra, prostřední Růžena, provdaná Šmotková, kterou jsme znali ze
společenství sboru. Oba jejich rodiče byli ze Stříteže, kam se br. Fabián velice rád ve
vzpomínkách vracel.
Jeho tatínek byl legionář. Z Ruska se nevracel lodí z Vladivostoku, jako tehdy
asi většina vojáků, ale neuvěřitelně dlouhou anabází přes Japonsko, Kanadu a Nové
Skotsko; nakonec přistáli v Terstu, tam, kam tehdy připlouvaly lodě z konce
Transsibiřské magistrály. Někteří legionáři dostali za první republiky možnost levně
koupit nějakou usedlost v pohraničí. Proto prožil pan Zdeněk část svého dětství
v Kašenci (německy Kaschnitzfeld), což je dnes část městečka Miroslav na
Znojemsku. Fabiánovi tam ale nevydrželi tam dlouho, napětí mezi Čechy
a sudetskými Němci už bylo tehdy velké, a tak Fabiánovi odešli snad už po dvou
letech, když byl pan Zdeněk dvouletý chlapec, a na Vsetínské ulici (č. 142) si postavili
krásný dům s fasádní malbou s lidovými motivy, který ulici dodnes zdobí.
Už od dětství jezdil do práce s tatínkem, který měl malou dopravní firmu. Otec
byl dlouho nemocný, a tak pan Zdeněk už v 16 letech firmu vedl; tatínek zemřel v roce
1948, když mu bylo 20 let. Maminka mu zemřela v 64 letech - v roce 1966.
Když jim komunisti povoznictví sebrali, stal se pan Zdeněk státním
zaměstnancem na poště - dva roky jezdil s nákladním autem do Rožnova, na Horní
Bečvu i na Soláň.
Pak se vyučil soustružníkem v podniku Tesla, kde pracoval až do odchodu do
penze, naposledy na obsluze čističky odpadních vod.
S manželkou Marií se znal takříkajíc z dědiny, její tatínek byl starosta Křivého.
Její rodině komunisté zase sebrali grunt. V roce 1960 se jim narodili oba dva synové,
dvojčata Jiří a Zdeněk. Ti na svého tatínka vzpomínají jako na přísného, ale
spravedlivého tátu. Pan Fabián měl velice rád i svá vnoučata, Zuzanu a Davida. Svou
manželku dochoval, staral se o ni se svou rodinou doma, zemřela mu na jeho
narozeniny.
Rád se věnoval práci na zahradě a ve skleníku. Měl rád koně, a tak rád jezdil
po přehlídkách, kde koně byli. Jinak ale nerad cestoval.
Často vzpomínal na své přátele - na nedávno zemřelou paní Drahušku
Svobodovou, rozenou Kotrsovou; Kotrsovi byli sousedi Fabiánových v Podlesí, a tak
se v dětství navštěvovali dírou v plotě. Často také mluvil o Milanu Kejzlarovi
a Bohunce Nečasové, později v Anglii provdané Bradbrookové, která žije na penzi
v Praze.
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Ve svém stáří se těžko srovnával s tempem změn našeho světa. Byl skromný,
říkal „Nač je mi tak velký dům? K čemu to všechno, když je člověk sám?“ Úplně sám
nebyl, jeden ze synů s ním bydlel a ostatní členové rodiny jej navštěvovali, ale
v něčem měl jistě pravdu: K čemu to všechno je, když už se z toho člověk nedokáže
radovat? Bohu však bratr Fabián nikdy nezlořečil, jako Job (1,21-22): Nahý jsem se
na svět narodil, nahý a bosý z něj zase půjdu. Jméno Hospodinovo buď požehnáno.
Bratr Zdeněk Fabián zemřel v pátek 11.5. ve věku 90 let. Rozloučili jsme se
s ním v pátek 18.5. 2018 v našem kostele. Ke vzkříšení jsme jej vyprovodili se
zmíněným Jobovým vyznáním a se svědectvím naděje z knihy Zjevení (21,3-4a): Hle,
příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on
sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí.
Daniel Heller

Diakonie ČCE
– hospic CITADELA
Žerotínova 319/21
Valašské Meziříčí, 757 01
Telefon: 573 034 161- recepce
stredisko@diakonievm.cz
www.diakonievm.cz
Číslo účtu: 1855020319/0800

Žerotínova 1421
Valašské Meziříčí, 757 01
Telefon: 571 629 084 - recepce
hospic@citadela.cz
www.citadela.cz
Číslo účtu: 94-2556380247/0100

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude tak
soběstačná jako dřív? Bojíte se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav
vašeho manžela a cítíte, že potřebujete pomoci?
Diakonie ČCE Valašském Meziříčí nabízí služby poradny pro pečující.
Pracovnice poradny vám poradí, jak zvládnout péči o blízkého člověka po stránce
odborné i sociální. Seznámí vás s vhodnými kompenzačními pomůckami, které
mohou péči usnadnit nebo poradí, jak si upravit byt, aby péče byla jednodušší.
Poskytnou vám také potřebnou podporu při zajišťování vlastních potřeb – času pro
regeneraci a odpočinek. Pracovnice poradny se mohou stát vašimi průvodci
v nelehkém období pečování.
Červen, červenec, srpen 2018
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Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma. Poradnu pro pečující
najdete v přízemí Domu sociálních služeb na Žerotínově ulici č. 319/21 ve Valašském
Meziříčí. Návštěvu pracovnice poradny lze domluvit také u Vás doma. Naše
působnost zahrnuje území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Valašské
Meziříčí, Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka, Poličná,
Police, Lešná, Střítež nad Bečvou, Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby, Podolí,
Branky).
V případě dotazů kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na
tel. 730 190 733 nebo navštivte webové stránky www.diakonievm.cz.
Alena Hellerová

Aukce dresů na turnaji ROBE ValMez CUP 2018
vynesla 14.000,- Kč a podpořila CITADELU
Tým rodičů fotbalového týmu TJ Valašské Meziříčí U13, který pořádal
mezinárodní turnaj ROBE ValMez CUP 2018, k naší velké radosti zopakoval nápad
z předchozího roku. V rámci turnaje požádal ligové týmy, aby přivezly dresy, které se
následně vydraží.
A opět se rozhodli v charitativní aukci podpořit naši organizaci Diakonii ČCE –
hospic CITADELA. Výdělek z aukce činil krásných 14.000 Kč. K předání šeku došlo
v úterý 29. května 2018 za účasti třináctiletých fotbalistů a jejich trenérů přímo
v CITADELE. Tento dar bude určen na zakoupení aktivizačních pomůcek pro klienty.
Děkujeme fotbalistům a všem organizátorům ROBE ValMez CUPu 2018 za
jejich pomoc a za to, že pěstují v mladých lidech charitního ducha a přístup – myslet
na druhé!
Zuzana Venturová

K zamyšlení —————————————————————
Neděle věrozvěstů
Za jeden náš státní svátek mohou pánové Crha a Strachota. Tedy řečeno
staroslovansky, kdy Crha je překlad slova Cyril, původně Konstantin. A Strachota je
důsledek špatného překladu jména Metodus, v domnění, že je odvozeno od Metus,
tedy strach.
Každý ví, že jde o věrozvěsty Cyrila a Metoděje, kteří vtiskli křesťanství u nás
nový řád. Zavedli nové písmo, mše se začaly sloužit ve staroslověnštině a Bůh byl
lidem najednou blíž. A po složitých peripetiích se dokonce stali patrony Evropy.
Myslím, že teď by nad ní žasli, ale možná se mýlím, třeba by jen řekli, že všechno je,
jak má být. Že je čas, abychom se něco naučili. Třeba to, že věci samozřejmé zas tak
samozřejmé nejsou. Trochu se mi sevřelo hrdlo, když pětiletý vnuk Vojta zahlédl
televizní zprávy, pak se zamyslel a prohlásil, že napíše Ježíškovi, aby už nikde nebyla
válka. A já se najednou strašně zastyděl za ten náš dospělý nadutý svět. Vybavilo se
10
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mi, jak mi kdysi jedna kolegyně řekla, že by stačilo, kdyby lidi dodržovali desatero,
a na světě by byl klid. Ono totiž nejde pouze o církevní zásady, ale o návrh pravidel,
podle kterých spolu mohou lidé v praxi vycházet a žít. Stará židovská anekdota to
komentuje příběhem, jak se Mojžíš vrátí od Stvořitele k národu vyvolenému
a prohlásí: „Mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta dobrá je, že jsem to
z dvaceti usmlouval na deset. A ta špatná: Nesesmilníš a Nepokradeš tam zůstalo.“
Problém je, že moderní doba nějak nemá chuť respektovat žádná pravidla, že
cinkot mincí nutí ty odpovědné poklekat jen před zlatým teletem a všechny ostatní
chutě by chtěla přehlušit chuť moci. Do toho si s námi pohrávají nové a nové
technologie a leckdo vymýšlí pod vzletnými hesly nové a nové kulišárny. Co k tomu
dodat? Všichni chtějí vaše dobro - nenechte si ho vzít.
O dovolené jsem na pláži u moře sledoval, jak každý druhý místo radování má
v ruce mobilní telefon, tablet či jiný přístroj. A tak jsem si uvědomil, jak se mnoho
dnešních životů odehrává ve virtuální, tak snadno manipulovatelné realitě. Skutečný
svět, kde pobíhaly jejich děti, byl na dosah a zároveň vzdálený. Přitom právě tady byla
šance přivinout děti k sobě, stavět s nimi hrady z písku, poslouchat jejich sny a učit
se. Žádná technologie nenahradí mámino či tátovo obejmutí. Těch „nevymazlených“
dětí přibývá a kdo ví, který ďasík si po jejich hlasové dušičce sáhne. Obrazovka je
nebezpečně anonymní a sociální síť nahrazuje nedostatek vzájemných kontaktů.
Jako by lidé neměli komu říct, co je trápí, a přitom nevědí, s kým mluví. Celá ta síť
nabízí řadu profesionálních manipulací.
Možná by neškodilo, kdyby Bílou věží v Soluni nebo kdekoli na světě vykročili
do světa nové věrozvěsti. S vírou ve svět zdravého rozumu a laskavého srdce.
Z knihy Tichá vůně slov Františka Novotného vybrala Blanka Maršálková

Konfirmační opakování/Krátké kapitoly o bohoslužbách –
V únoru jsem psal podruhé o slovech ustanovení a o tzv. lámání chleba před
přijímáním. Zmínil jsem také tzv. epiklézi, vzývání Ducha svatého, ve které prosíme
jednak o prožití skutečné Boží přítomnosti a také o to, aby nás aby nás Duch svatý
proměnil, sjednotil, abychom opravdu slavili Ježíšovu hostinu.
Předposlední části eucharistické modlitby se říká communio sanctorum,
společenství svatých. Uvědomujeme si, že večeři Páně neslavíme jen my a tady, ale
že jsme přitom spojeni se křesťany, se všemi, kdo ji slaví kdekoli na světě (tzv. církev
bojující), ale i s těmi, kteří nemohou být s námi, i s těmi, kteří teprve přijdou. Myslíme
i na ty, kteří s námi být nechtějí. A myslíme také na ty, kteří nás k Bohu předešli
a nyní jsou již na věčné hostině (tzv. církev zvítězilá). Přejeme jim radost z Boží
blízkosti a těšíme se na to, až opět budeme spolu, před Boží tváří. Br.f. Alfréd Kocáb
vždy dbal na to, aby kruh při vysluhování zůstal otevřený - směrem k nebi. D.Heller
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Bohoslužby:

sestra
ADÁMKOVÁ Eliška
Tolstého 1138
757 01 Valašské Meziříčí

10. 6. neděle 9.30

pravidelné bohoslužby

17. 6. neděle 9.30

pravidelné bohoslužby

24. 6. neděle 9.30

bohoslužby s večeří Páně – křest Daniela Trusiny

16.00

škvařenica na farské zahradě

1. 7. neděle 9.30

bohoslužby, kázání pro děti

8. 7. neděle 9.30

pravidelné bohoslužby

15. 7. njeděle 9.30

pravidelné bohoslužby

22. 7. neděle 9.30

bohoslužby s večeří Páně

29. 7. neděle 9.30

pravidelné bohoslužby

5. 8. neděle 9.30

pravidelné bohoslužby

12. 8. neděle 9.30

pravidelné bohoslužby

19. 8. neděle 9.30

pravidelné bohoslužby

26. 8. neděle 9.30

bohoslužby s večeří Páně

2. 9. neděle 9.30

bohoslužby s VP a káz. pro děti

9. 9. neděle 9.30

pravidelné bohoslužby

Úřední hodiny:
kdykoli dle dohody
Farář Daniel Heller
mobil: 777 342 910
pevná linka: 571 161 561
daniel.heller@evangnet.cz

Pastorační pracovnice
Věra Tyralíková
mobil: 723 981 253
Pokladník Eva Janírková
mobil: 777 344 994

Adresa sboru:

Blahoslavova 3
757 01 Val. Meziříčí
Další program v našem sboru:
telefon do kanceláře:
pondělí 18.6. v 18.00 hod. – sborový večer na Velké 571 161 560
Lhotě – setkání 3 sborů (Jasenná, V.Meziříčí, Velká Lhota)
e-mail: valasskeúterý 26.6. v 19.00 hod. - ekumenický večer chval
mezirici@evangnet.cz
číslo účtu
Pravidelný týdenní program do konce června
u Poštovní spořitelny:
Středa 15.00 náboženství pro předškoláky (13.+27.6.)
190396260/0300
17.30 setkání rodin (u Trusinů, tel.607605840, 6.+20.6.) http://valasskeČtvrtek 14.00 náboženství
mezirici.evangnet.cz
Pátek
Neděle

18.00

biblická hodina

NÁŠ ČASOPIS

18.00

mládež (po dohodě)

Vydáno 10. 6. 2018
Příspěvky, ohlasy
a připomínky přijímá:
Anna Jelínková
Palackého 420/21
757 01 Val. Meziříčí
mobil: 721 935 185
anna@jelinek.eu

8.45

zkouška pěveckého kroužku

9.30

bohoslužby a nedělní škola

Bohoslužby v Domově Seniorpark:
- neděle co 14 dní ve 14.00 hod., 10.6. a 22.7. br. Daniel
Košťál, 24.6., 8.7., 5.8., 19.8., 2.9. farář Daniel Heller

