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Květná neděle, čtení Pašijí
Velký Pátek, Bohoslužby + VP
Velikonoční koncert Zvonků Dobré zprávy - kostel ČCE
v Kateřinicích v 16hod
Velikonoční svátky, Bohoslužby + VP
Velikonoční pondělí, Bohoslužby f. J.W. Jelinek
Pastorálka farářů VMS v Kroměříží
Zvonky Dobré zprávy slouží v obci Janová ve 14.00h.
Zvonky Dobré zprávy slouží v Domově pro seniory Topaz ve Vizovicích a to v 9.00 hod.
Rodinné bohoslužby s posezením u kafé
Spolek Exulant připravuje zájezd do Lešna (PL)
Pastorálka farářů VMS v Pozděchově
Svátek Nanebevstoupení Páně
Svatodušní svátky (bohoslužby + VP /
Pondělí Svatodušní - bohoslužby
Neděle sv. Trojice - Rodinné bohoslužby s posezením u kafé
Koncert Zvonků Dobré zprávy na odděleni pro
dlouhodobě nemocné LDN v nemocnici Vsetín.
Koncert Zvonků Dobré zprávy v Citadele Valašské Meziříčí.
Ratibořský sbor připravuje zájezd do Olomouce
Seniorátní evangelická neděle, Vsetín Dolní sbor
Pastorálka a farářů VMS v Javorníku
Sborový zájezd do Košařisk
Zvonky Dobré zprávy slouží ve sborech ČCE ve Vanovicích a v
Rovečném.
Rodinné bohoslužby s posezením u kafé
Vzpomínková slavnost k výročí upáleni MJHusa „SNOZ“ v 17.00hod.
Rodinné bohoslužby s posezením u kafé
Tábor pro děti ve Stříteži n.B. (spolu s ostravským sborem)
8. mezinárodní tábor zvonkohry a angličtiny pro mládež.
Talent show - Festival Zvonkohry
18.08. – po-táborový gala-koncert zvonkohry, Ratiboř
Rodinné bohoslužby s posezením u kafé
Bohoslužby s VP – začátek školního roku
Slavnost Jana Maniše v Ratiboři – Kobelném
Pastorálka farářů VMS v Valašském Meziříčí
Ukázková hodina náboženství pro dětí ze Základní Školy
Den díkůvzdání za úrodu
Pastorálka farářů VMS ve sboru Hrubá Vrbka a Velká n.V.
Seminář pro výpomocné kazatele, Lázy
Zahájeni dalšího cyklu biblických hodin
Zájezd do Pardubic na společné oslavy 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické
Rodinné bohoslužby s posezením u kafé
Konvent VMS, Vsetín
Pastorálka farářů VMS, Ratiboř.
Thanksgiving Day – Díkůvzdání – Solidarita s USA
Pracovní setkáni výboru VMS a kurátorů i místokurátorů
Rodinné bohoslužby s posezením u kafé
1. Advent - bohoslužby s VP
Adventní večer
Pastorálka farářů VMS, Hošťálková
Adventní večer
Česko zpívá koledy – farská zahrada
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Biblické poselství k velikonoční neděli
Pavel Smetana
… byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků.
Mám klíče od smrti i hrobu. Zj 1,18
Deportace odsouzených na neobydlený ostrov, není
v dějinách justice ničím mimořádným. Jan, autor
Zjevení, byl jedním z mnoha takto krutě potrestaných. Nebyl však odsouzen jako zloděj, násilník nebo vrah, nýbrž pro Slovo Boží a pro svědectví o Ježíši Kristu. To mu dávalo vnitřní jistotu. Mít dobré svědomí dá sílu unést
i nespravedlnost. A pak i samota se může stát požehnáním. Ovšem touha po
bratrech a sestrách ve sboru i církvi, ta se umlčet nedá. Sotva mohl Jan tušit,
že právě zde, daleko od Božího lidu, mu bude jeho Pán tak blízko. Že s ním
Vzkříšený bude slavit nebeskou bohoslužbu. Jaké potěšení pro všechny
osamělé!
Nejprve slyší „neboj se“! , které ho znovu staví na nohy. Muž, který se nebál lidí mocných, který odmítl jakýkoliv kompromis ve věcech víry, padl na
zem jako mrtvý, protože spatřil slávu vzkříšeného Pána. Slávu, přesahující
každou lidskou představu. Neboj se, znamená: Nepřicházím za tebou jako
spravedlivý soudce, ani jak trestající Bůh, ale jako bratr a přítel.
„Jsem první i poslední, ten živý“, pokračuje vzkříšený Pán. Mé království
pokoje a lásky trvá navěky. Byl jsem přítomen při stvořitelském činu a budu
i tehdy, až se celý vesmír zhroutí. Důvěřuj mi.
„Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků.“ Ježíš skutečně umřel. Lidské ruce ho přibily na kříž. Nenávist, závist, zrada a zloba lidí zvítězila. Naposledy vydechl jako každý z nás lidí. A přece, smrt neslavila vítězství.
„Třetího dne vstal z mrtvých.“ To je ústřední část vyznání církve. Třetího
dne byl vrácen životu. Třetího dne zůstal jen prázdný hrob a plačící ženy
i vyděšení učedníci, byli přemoženi radostí. Vstal z mrtvých a jeho zaslíbení
platí „Poněvadž já jsem živ i vy budete živi.“ (Jan 14, 19) Halelujah!
(Článek vyšel v Evangelickém týdeníku, 2007)

Drazí bratři a sestry, milí přátelé!
Snad každý člověk má rád jaro. Příroda se probouzí ze zimního spánku, den
se prodlužuje a všechno tvorstvo čerpá energii ze slunečního svitu. Sníh na
loukách a stráních začíná roztávat a pod ním se objevují první jarní květy.
Je to období sázení semen a rostlin, od zeleniny až po okrasné květiny. Malé, nevzhledné semínko se „pohřbí” do země a za krátký čas z něj vyroste
krásná rostlina s nádhernými květy.

Proč KŘÍŽ?
KŘÍŽ mi vždy připomene JEŽÍŠE, Božího Syna,
který za mne zemřel a vstal z mrtvých.
KŘÍŽ pro mě není kouzelným talismanem, který
chrání před zlem.
KŘÍŽ je pro mě symbolem záchrany od věčného
zahynutí a příslibem nového života v nebi…

V Bibli se tento jev připodobňuje k životu člověka. Jsme jako semínka připravená vydat úrodu. Člověk žije, umírá, je pohřben a skrze Ježíše Krista
povstává k životu nová, nádherná duchovní bytost. Je to úžasná naděje pro
každého z nás, že smrtí život nekončí, ale ve skutečnosti začíná. Bůh nabízí
nádherný život v jeho přítomnosti, v pravdě, lásce, radosti, bez nemocí
a utrpení, nenávisti a smrti. Má to však jednu podmínku – uvěřit, že Ježíš
Kristus zemřel i za tvoje hříchy na golgotském kříži. Chceš, aby se stal
i tvým Spasitelem?
A tak vyzýváme sebe i Vás: odpovězme na tuto otázku kladně a zůstaňme
věrni tomu Vzkříšenému Pánu.
Přejeme Vám plné prožití Velikonočních událostí, novou radost ze spasení
a zmocnění ke zvěstování radostné zprávy evangelia lidem kolem sebe.
Jménem staršovstva sboru:
Emilie Kamasová a Mirosław Jelinek
kurátorka
farář
* * *
Pane, svatá moci, milosrdný Otče.
Ty jsi Pánem nad životem i smrtí.
My lidé, ve tvém stvoření, jsme plní touhy, abychom svou smrtí vešli
v nový život. Ježíš Kristus šel touto cestou před námi a pro nás.
Zemřel na kříži a tvá síla jej vzkřísila.
V tuto hodinu zbav nás strachu ze smrti, daruj nám jistotu víry.
V tuto hodinu i v hodinu naší smrti. O to tě prosíme skrze našeho
Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije
a kraluje od věčnosti do věčnosti. Amen.
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„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě
k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“
(1. list Korintským 1, 18)

Ježíši, děkuji Ti za Tvoji lásku.
Ty jsi můj Pán a Král.
* * *

Ze sborového života: STARŠOVSTVO FS ČCE KATEŘINICE
Na sborovém shromáždění 25.02.2018 pro léta 2018-2024 byli zvoleni:
Předseda - Mirosław Jelinek
Kurátorka - Emilie Kamasová
Místokurátor - Jiří Stehno
Hospodář - Rostislav Uličník
Zapisovatelé: Anna Martinková
Martin Uličník

Náhradníci:
Milan Valůšek
Marie Surá
Věra Vaňková

Členové:
Zdeněk Čablík
Pavla Drábková
Zdenka Janírková
Miroslav Kamas
Libuše Kouřilová
Jiřina Lukášová
Jan Mikšík
Věroslav Zbranek
Jan Zubíček
Vyprošujme pro staršovstvo a celý sbor
hojnost Božího požehnání každý den.

