
Zpráva o návšt  z Bathu (17. - 20. 10. 2014)

Druhá polovina íjna byla v našem sboru Církve bratrské na Jasence ve znamení návšt vy. Naše
pozvání p ijali p átelé z anglikánského sboru St. Philip & St. James Church
(www.stphilipstjames.org) z láze ského m sta Bath na západ  Anglie. Setkání m lo za cíl posílit
vzájemn  budované vztahy našich sbor , domluvit další spole né misijní aktivity a vzájemn  se
inspirovat ve služb .

tice sester a brat í vedená pastorem Alanem Bainem dorazila na Vsetín v pátek odpoledne. Po
ubytování v rodinách se skupina zú astnila setkání naší mládeže na Jasence. Hosté byli pot šeni
množstvím mladých lidí, kte í v í v Pána Ježíše. V programu mládeže se hosté zapojili sv dectvím i
modlitbami. Alan, Jim a Sue, Jennifer i Gill byli nadšeni tím, že se setkávají se sborem v b žném život
– vidí práci mládeže nebo, že se mohou poznat s rodinou, kde jsou ubytováni. Sobotní den byl ve
znamení výletu do Valašského muzea v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m. Byl krásný slunný den a
cesta vlakem pro n  byla také zážitkem. Pot šilo nás, že se výletu zú astnilo velké množství našich
mládežník . Procházka Valašskou d dinou i m ste kem naše p átele unavila. P išla tak vhod chvilka
odpo inku p i spole ném ob  na Rožnovském nám stí, kde práv  probíhal Valašský jarmark. Hosté
si pochutnali na eském guláši a vep ovém, samoz ejm  s knedlíkem. Zážitkem pro n  bylo také
ochutnání Štramberských uší… Odpoledne se výprava vracela na Vsetín. Za doprovodu bratra
kazatele Fábera navštívil anglický tým také Azylový d m Elim. Seznámili se z prací len  našeho sboru
v tomto sociálním za ízení. Ve er jsme pak pozvali naše anglické p átele na ochutnávku vsetínského
piva do restaurace Pivovaru Valášek. V ned li dopoledne pastor Alan Bain posloužil ve sboru kázáním
na téma Jak žít š astný život? Jim Davis p ipojil své sv dectví o pot eb  církve vyjít „za hradby“ a žít
evangelium ve sv . Po spole ném ob  s dalšími leny sboru v budov  Archy se skupina
anglických p átel vydala na procházku proslun ným Vsetínem. Vid li budovu Staré radnice s galerií,
prošli se zámeckým parkem i Panskou zahradou, navštívili D m kultury a procházku zakon ili na
Dolním nám stí. V podve er pak prob hla naplánovaná sch zka se staršovstvem, která návšt vu
brat í a sester z Bathu ukon ila. V pond lí je ekal let zp t do Anglie. Jsme vd ni, že se návšt va
mohla uskute nit. Ze spole ných jednání jsme pro náš sbor p ijali tyto záv ry:

1. Spole  chceme pokra ovat v naší práci na Ukrajin  (letní kemp pro ukrajinskou mládež).
2. Chceme spole  finan  pomoci ukrajinským sbor m, které p ijali ve svých modlitebnách a

za ízeních uprchlíky z oblastí zasažených vále ným konfliktem.
3. Spole né modlitby za konkrétní pot eby obou sbor  budou pokra ovat.
4. Byli jsme požádáni o ú ast našeho týmu p i prázdninovém tábo e pro d ti v Bathu. Anglické hosty

jsme požádali o spolupráci p i námi organizovaném multikempu mládeže v roce 2015.
5. Setkání bylo povzbuzující a inspirující díky diskuzi o široké škále misijních a evangeliza ních (pro

nás i netradi ních) aktivit sboru v Bathu.
6. Obdrželi jsme pozvání pro naše leny k návšt  do sboru v Bathu. Naši angli tí p átelé by se p i

té p íležitosti rádi blíže seznámili s naší seniorskou generací.

kujeme všem sestrám a bratr m, kte í návšt  z Bathu posloužili. D kujeme p ekladatel m,
idi m, ubytovatel m, kucha kám i pr vodc m.

Za staršovstvo sboru CB Vsetín – Jasenka

Milan Kostelník


