Drazí členové a příznivci Setkávání,

naše sdružení v nejbližší době čeká několik závažných rozhodnutí týkajících se nejen
Setkávání jako celku, ale i samotného domu a přístavby naTravné. Ta je v havarijním stavu a bez
včasného zásahu může být značným nebezpečím nejen pro účastníky akcí v Domě.
S příchodem nového Občanského zákoníku se změnily i některé podmínky pro naše další
směřování a nadále již nejsme občanským sdružením, ale spolkem. Z toho vyplývá, že zejména
musíme sladit s novým Občanským zákoníkem stanovy i název.
Proto se na Vás, členy spolku Setkávání, obracíme s prosbou o spolupráci na následující
mimořádné valné hromadě dne 9. 1. 2015 v Olomouci od 15:00 v restauraci M Trojka (M3),
Masarykova třída 889/3, 779 00 Olomouc, která má za cíl schválit nové stanovy. Program Valné
hromady (dále jen VH) najdete v příloze. Na VH je NUTNÉ se přihlásit formulářem na
www.travna.cz nebo e-mailem na: info@travna.cz
Fungování spolku má oproti občanskému sdružení i trochu jiná pravidla. Např. abyVH byla
usnášeníschopná (nové stanovymůže přijmoutpouzeVH), musí být hlasování přítomno alespoň
50 % všech členů - jinak je nutné písemně svolat náhradníVH. Přitom se potýkáme s nulovou
aktivitou některých členů, kteří dle nových zákonných pravidel svou opakovanou neúčastí na
valných hromadách znemožní a silně zkomplikují budoucí rozhodování spolku.
S ohledem na výše uvedené, jsme se jako výbor spolku rozhodli oslovit členy s touto prosbou:
V posledních letech jste se účastnil/a valných hromad, či se jinak aktivně zapojil/a. Přesto nám
prosím napište, zda chcete být i nadále aktivním členem spolku Setkávání s účastí na jednání
valných hromad a rozhodování, nebo zda je pro Vás vhodné ukončení členství na vlastní žádost
a přechod na status příznivce Setkávání. Příznivce budeme i nadále informovat o aktivitách
Setkávání - nemají však hlasovací právo, nejsou povinováni účastí na valných hromadách (kterou
však toto neznemožňuje) a neplatí členské příspěvky. Ukončení členství samozřejmě nevylučuje
ani možnost opětovného členství v budoucnosti, pokud se budete moci na aktivitách Setkávání
podílet.

Vaše podporaje pro Setkávání nepostradatelná,
aťbudete nadále aktivním členem spolku nebo jeho příznivcem.

Pokud byste se rozhodli pro volnější způsob podpory, v příloze najdete Odpovědní kartičku,
pomocí které prosím aktualizujte a doplňte vaše kontaktní údaje. Jako výbor cítíme potřebu
vybudovat aktivní členskou základnu, která ponese zodpovědnost za službu Setkávání i jeho
majeteka početnou skupinu příznivců, kteří službu budou různými způsoby podporovat.
Požehnaný advent přeje

Výbor Setkávání: Jared Kenning, Petr Jasinský,
Veronika Jurečková, Robert Kubíček a Prokop Stralczynský

Plán aktivit Setkávání pro nejbližší dobu

Silvestrovská Travná 201 4/201 5 ....
Rodinný Silvestr ..............................
Filmová Travná II ............................
Mimořáná VH ..................................
Náhradní mimořádná VH .............
Valná hromada (VH) .....................
Velikonoční Travná 201 5 ...............

27. 1 2. 201 4 - 2. 1 . 201 5
29. 1 2. 201 4 - 2. 1 . 201 5
2. 1 . - 4. 1 . 201 5
9. 1 . 201 5
25. 1 . 201 5 (při malé účasti na předchozí VH)
březen - termín bude upřesněn
2. 4. - 6. 4. 201 5

Adventní dopis

spolku Setkávání
Milí členové, příznivci a přátelé Setkávání,

zdravím vás jménem Setkávání a nesu vám noviny s poděkováním, zamyšlením, důležitými
informacemi z výboru, pozvánkou na mimořádnou valnou hromadu, přáním do nového roku
a to na konci Adventní doby, kdy se my křesťané připravujeme na radostné „narození“ Božího
Syna Ježíše Krista do těla:

„ASlovo se stalo tělem apřebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu,
jakou máod Otce jednorozený Syn,
plný milosti apravdy.“ (Jan1, 14)

Advent ale neni jen čas radostného očekávání, ale i shonu. Uklidit, napéct, navařit, vymyslet
koupit i zabalit dárky, sehnat kapra, nachystat salát, nazdobit stromek... Je to každoroční
maraton završený slavnostní večeří v rodinném kruhu, u klasických pohádek a půlnočním
zvověním zvonu svolávajícímu do přeplněného kostela. Když se k tomu přidá navíc i pár
typických svátečních rodinných sporů, které hravě vymaží z paměti předchozí chvíle radosti
a pokoje, ptáme se: Má to vůbec cenu? Opravdu jsou to svátky klidu a pokoje?
Má! Co jiného nám vánoce ukazují, než že dávání má smysl. Nemyslím tím jen dary,
ale každou chvíli, kterou se zastavíme a dáme svému partnerovi v rozhovoru, dětem při hře
a procházce (na kterou obvykle během roku nemáme čas), ale i rodině, kterou navštěvujeme
alespoň o svátcích. Věřím totiž že každá chvíle navíc, kterou nestrávíme obvyklým shonem,
ale v lásce s rodinou, péčí o druhé, štedrostí a rozdáváním je onou zlatou cihlou, kterou si
ukládáme v nebi.
Shon a majetek pominou, a jediné co zbyde je láska, kterou jsme rozdali druhým. Jako malý
Ježíš, který poté co sám přijímal lásku Josefa a Marie
v jejich víře a jednání rozdal Boží milosrdnou lásku
nám všem. I to je poselství vánoc a Adventu,
že i v malém prokázaná láska a slitování nebo i pozornost dokáže spustit soukolí, které proměňuje svět.
Za Setkávání chci poděkovat zaVaši přízeň, kterou
stále prokazujete zájmem, aktivní spoluprací, finančními dary a zejména modlitbami, bez kterých by
práce v Travné již dávno skončila. Ten největší dík

patří Pánu Bohu za Jeho věrné vedení
a požehnání.

S pozdravením pokoje, přáním krásného Adventního času a radostného vstupu do nového roku

tajemník Petr Jasinský

Zamyšlení

Konec roku je příležitostí k ohlédnutí. Pamatujete
si ještě Heslo Jednoty Bratrské na letošní rok? Prožívali
jste Boží blízkost, aktivně usilovali o přebývání v Boží
blízkosti? A proč vlastně je tak důležité se tím vůbec
zabývat? Možná právě čas Vánoc je příležitostí si
uvědomit, že Bůh přišel k nám, aby nám byl blíž, blízko,
docela s námi.

„…Jávšakchci býtustavičně s Tebou, uchopils mě zapravici,
povedeš mě podle svého rozhodnutí apakdo slávy mě přijmeš.
Koho bych měl nanebesích? Anazemi v nikom, kroměTebe, nemám zalíbení.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky můj podíl.
Hle ti, kdo seTi vzdálí, zhynou.Ty umlčíš každého, kdo porušíTi věrnost.
Mně všakv Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště,
proto vyprávím o všechTvých činech.“ (Žalm73,23-28)

Heslo Jednoty Bratrské na letošní rok mi mluví ze srdce. Ano, mně je v Boží blízkosti dobře.
A jen v Boží blízkosti je mi takdobře. Nikde jinde mi TAK dobře není.
Chci se s vámi podělit o několik důvodů, proč je „nejlépe přidržeti se Boha“ (jak překládají
kraličtí) a hledat Boží blízkost.
1. To naše nejhlubší naplnění nám může dát jen Pán Bůh, Jeho blízkost a přítomnost. On je
ten, který dává život a stará se o všechny naše potřeby, ale některé může naplnit jen On sám.
Nenaplněné potřeby jsou pokušením hledat naplnění jinde a z toho vznikají různé závislosti,
nezdravé vztahy, deformované touhy, hřích. Přirozeným sklonem člověka je, aby uctíval to,
co právě naplňuje jeho potřeby. A ten nebo to, co začneme uctívat, se postupně stane naším
„bohem“ (modlou) a my se stáváme jeho služebníky, otroky.
2. Jen s Boží pomocí můžeme naplnit poslání svého života. Protože Bůh mne stvořil, On také
ví, proč mne stvořil a proč právě takového, jaký jsem, mne stvořil. Mám jedinečný úkol v této
generaci, v tomto čase, na tomto místě. A toto poslání mohu naplnit jen s Bohem, který zná celý
plán a jakou roli v tom hraji já.
3. Na světě není nic vzácnějšího. Kdo jednou zakusí Boží přítomnost, tu hlubokou niternou
blízkost, tak ví, že na světě není nic vzácnějšího, cennějšího, co by stálo za to vyměnit za Boží
blízkost. Protože právě v Boží blízkosti cítíme také Jeho lásku, cítíme se milováni
a přijímani. Tato Boží láska je neskonale větší než jakákoliv láska lidská, je to ta pravá
láska. A jen ta může hojit zranění, naplnit prázdné srdce, nahradit nedostatek
lásky z dětství… to lidská láska nikdy úplně nedokáže.
4. Naše víra pramení a žije z Boha samého. Nefunguje nezávisle na
Něm. Bez skutků je víra mrtvá, píše Jakub. Ale není to tak, že by víra
vznikala ze skutků, ale skutky pramení z víry. Jen z živé víry,
která věří v živého Boha. Být v Boží blízkosti znamená být přímo
u zdroje živé víry, života samého.
5. Boží blízkost a živé Slovo Boží má moc nás proměnit.
Kdy naposledy se tvůj život změnil po slyšení Božího Slova?
Ne jenom, že tě to Boží Slovo oslovilo, dotklo se tě, ale kdy se
v jeho důsledku změnilo něco konkrétního ve tvém životě,
charakteru… (např. jsi odpustil, kde to bylo téměř nemožné,
vzdal ses touhy svého srdce, apod.).
6. Být v Boží blízkosti vyžaduje ochotu slyšet Pravdu. Být
v Světle, nic neskrývat, nic si nenalhávat, neomlouvat. Činit
pokání a zříci se hříchu, je-li to třeba. Podřídit se Bohu
a Jeho autoritě, neměnit a neohýbat nároky Božího Slova
a Božích pravidel, jak se mi to hodí. Ale v poslušnosti se
pokořit pod Boží ruku s vědomím, že ani žádný hřích
není cennější než Boží blízkost a přítomnost. Právě
z podřízení se Boží autoritě, Boží vůli, pramení i Boží pokoj,
po kterém toliktoužíme.

7. Boží blízkost, ta hluboká intimita s Pánem Bohem, setkání
téměř „tváří v tvář“, přichází jen tehdy, když o ni vědomě stojíme.
Není to nic náhodného, je k tomu potřeba naše ochotné rozhodnutí,
že chci trávit svůj čas v Boží přítomnosti. Že jsem ochoten se vzdát
všeho, co tomu brání.
8. Přátelství potřebuje ke svému životu čas. Stejně tak, chceme-li
pěstovat přátelství s Bohem, musíme si na Něj udělat čas. Nejlépe
pravidelně na stejném místě. Hledání Boží blízkosti někdy nebude
snadné kvůli mnohým překážkám v nás, či kolem nás, v našem
životě. Nevzdávejte to. Učiňte pevné rozhodnutí, že budete hledat,
dokud se s Ním nesetkáte, i kdyby to trvalo dny, měsíce, či roky. Čím
častěji a pravidelněji budeme trávit čas v Boží přítomnosti, o to víc
nám to bude chybět, když „vynecháme“. Nebo-li, jak praví přísloví:
„s jídlem roste chuť“.
9. V Boží přítomnosti nejen poznáváme Pána Boha, ale skutečně
a pravdivě poznáváme sami sebe. Jen v Jeho přítomnosti jsme
vpravdě a skutečně sami sebou.V Něm je plnost skutečného života.
10. Být v Boží blízkosti vyžaduje naše rozhodnutí uznat Boha jako svého Pána. Ochotu
podřízovat se Jeho vůli. Zde je 8 důvodů, proč je dobré podřídit se Bohu (z Biblické studie
Jakubovy epištoly od Beth Moore):
a. Bůh ví všechno o tobě a o všem, co se tě týká. Nic Mu není skryto.
b. On vždy hledá tvoje konečné dobro a jakoukoliv tvou bolest či zranění si bere osobně.
c. On je svatý, hodný úcty a nikdy svou Boží autoritu nad tebou nemůže zneužít.
d. On ví, kdy tvůj motiv byl správný, ale tvá ústa to zkazila.
e. On přesně ví, jakto udělat, aby to hrozné proměnil v dobré.
f. On tě miluje dokonale a bezpodmínečně a nikdy tě neopustí.
g. On zná ten nejlepší plán pro tvůj život, i to, jak věci
do sebe mají zapadnout, abys naplnil své poslání.
h. On nikdy nezahanbí toho, kdo Mu důvěřuje.
Proto se Mu podřiď.

„Jsme-liochotni, Bůhje našepíseň, kdyžjsmešťastní,
nášúnik, kdyžjsmev pokušení,
našenaděje, kdyžjsmev beznaději,
našeradostvezkouškáchatrápení,
našesílav slabosti,
naševěčnostv umírání.“(BethMoore)

„Chvilku bylo napjaté ticho. PakHwin, ačkoli se třáslapo celém těle, zlehkazaržálaa
rozběhlase ke lvu. „Prosím,“ řekla, „jsi takkrásný. Můžeš mě sežrat, jestli chceš. Radši
se nechám sežratod tebe než krmitod někoho jiného.“ „Nejdražší dcero,“ řekl Aslan
a dal jí lví polibeknachvějící se nozdry, „věděl jsem, že ti dlouho nepotrvá, než za
mnou přijdeš. Žij v radosti.“ (Kůňajehochlapec. C.S. Lewis)

Pokud jste dočetli až sem, chci vás povzbudit, abyste si vzali Bibli, našli tiché místo,
kde budete sami a přečetli si celý Žalm 73. Přeji vám, abyste nalezli skutečnou Boží blízkost
a nikdy už ji nechtěli vyměnit za nic na světě.

Záclonka

