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Bohoslužby v nedìli a
o svátcích se konaly pravi-
delnì. V kazatelské službì
se støídali pøedevším oba
kazatelé sboru. Uskuteèni-
ly se bohoslužby tematicky
spoleèné s partnerským sbo-
rem v Cumberlandu (USA).
Pøíležitostnì (celkem 7x)
kázali i hosté. Pøi vysluho-
vání Veèeøe Pánì se vžilo
v prvním kole podávání moš-
tu v kalichu nebo v kalíš-
cích s tím, že v tomto kole
mohly pøistupovat i dvì po-
køtìné, ale dosud nekonfir-
mované dìti, které o tuto
možnost požádaly a byla
jim schválena staršov-
stvem. Od dubna 2013 bylo
pozmìnìno zamìøení prv-
ních bohoslužeb v mìsíci
z bohoslužeb rodinných na

Tento sborový list je vìnován zejména
zprávám pro výroèní sborové shromáždìní,
které se bude konat 16. 3. Vychází s pøed-
stihem, aby se èlenové sboru mohli se zprá-
vami seznámit a pøi shromáždìní se k nim
vyjádøit. Tento sborový list bude také roze-
slaný s velikonoèním sborovým dopisem.

Zesnulí èlenové sboru za uplynulý rok:
Zdeòka Minarèíková, Anna Helisová, Fran-
tiška Gajdošová, Emílie Poláková, Jarmila
Žambochová, Ladislav Ostøanský, Jan
Žamboch, Jarmila Marková, Jaroslav Šabr-
šula, Milada Zemánková, Miluše Katrušá-
ková, Jiøí Surovec, Marta Zámeèníková,
Kristina Megová, Ludmila Foltýnová, Jo-
sef Èernotík, Ludmila Hasalová, Antonín
Gavenda, Kvìtoslava Koòaøová, Agáta
Hoøelková, Hana Mièková, Lydie Spitzero-
vá, Jaromír Srba.

Nìco ze statistiky: K 1. lednu 2013 mìl
sbor 1739 èlenù, bìhem roku pøibylo 7 èle-
nù ( 4 køtem a 3 pøistìhováním), 23 èlenù
sboru zemøelo, 3 se odstìhovali, 6 vystou-
pilo, takže k 31.12. 2013 mìl náš sbor 1714
èlenù (úbytek 25 èlenù). Na bohoslužbách
nás bývalo v prùmìru 121 (o 5 více než
v roce 2012).
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Co se v denním tisku nedoèteme

Blaze muži, který se neøídí radami
svévolníkù, který nestojí na cestì høíš-
ných, který nesedává s posmìvaèi. Je
jako strom, zasazený u tekoucí vody,
který dává své ovoce v pravý èas.

(Žalm 1)
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bohoslužby pro teenagery. Po 1. ète-
ní bylo zavedeno slovíèko pro dìti,
po kterém dìti odcházejí do nedìlní
školy (vyjma prvních nedìlí v mìsí-
ci, kdy zùstávají). Dvakrát probìh-
ly bohoslužby s vystoupením hu-
dební skupiny Fusion.

Varhanní doprovod organizuje
br. Dan Žárský, kromì nìho jsme
u varhan mohli vidìt br. Vl. Novot-
ného, ses. Alenu Zikmundovou
a Martu Doubravovou. Pravidelnì
zpíváme ze zpìvníkù Svítá s dopro-
vodem hudební skupiny, což oceòu-
jí pøedevším pøíslušníci støední ge-
nerace. Stále èastìji se zpívají nové
písnì s doprovodem chválící skupi-
ny mládeže. Ujalo se promítání tex-
tù písní na stìnu, což je dùležité
zvláštì pøi zpìvu nových písní, kte-
ré nejsou ve zpìvnících. S vdìèností
pøijímáme pøímluvné modlitby
z øad èlenù sboru, jejichž organizaci
po br. Janu Surém pøevzal v prù-
bìhu roku br. Martin Knebl. Orga-
nizaci prvního ètení po sestøe Blan-
ce Fojtù pøevzala sestra Jana Buz-
ková. Všem jim patøí podìkování.

Pro malý zájem byly po dohodì
s CB Hor. Jasenka od zaèátku roku
zrušeny ekumenické bohoslužby ve
Valašských Kloboukách. Kazatelé
Horního sboru pøíležitostnì sloužili
ve sborech v okolí Vsetína.

S klesajícím zájmem pokraèova-
ly biblické hodiny ve sboru, úèast
na podzim klesla èasto až na pouhé
dva zájemce. Chtìl bych všechny
povzbudit k pravidelné úèasti. Bib-
lické hodiny v Penzionu na Ohradì
pøevzal bìhem roku far. Dolního

sboru, v Domovì pro seniory na
Ohradì pokraèují jako døíve (ve spo-
lupráci s DS ÈCE), poèet úèastníkù
ovšem také poklesl. Konání biblic-
kých hodin, v souèasnosti spíše ná-
vštìvy evangelíkù v DpS Karolinka
od podzimu plnì pøevzal FS ÈCE
Huslenky. Od zaèátku roku do Veli-
konoc a pak opìt na podzim od øíjna
do konce roku se scházelo ekume-
nické biblické spoleèenství na ObÚ
v Ústí za aktivní spolupráce bratrù
z Køesťanských sborù. Pokraèovaly
i biblické hodiny v Janišovì, kde
kromì kazatele pravidelnì slouží
i ses. Helena Davidová. U Davido-
vých se pravidelnì setkávala samo-
statná domácí skupinka. Pravidel-
nì se konají biblické hodiny i v Dia-
konii na Jabloòové (ve spolupráci
s CB Jasenka, DS ÈCE, pravidelnì
slouží Jan David st.). Kazatel sboru
mívá biblické úvody na pracovních
poradách støediska Diakonie.

Pokraèovalo Nedìlní modlitební
setkávání - odpoledne každou 1. ne-
dìli v mìsíci . Prochází všemi gene-
racemi a slouží k povzbuzení zú-
èastnìných a modlitební podpoøe
sborové práce. Z iniciativy br. Dana
Fojtù ml. trvá pravidelné mìsíèní
scházení støední generace v pátek
veèer.

V roce 2013 konfirmovaly 4 dìti.
Od podzimu do nového roèníku na-
stoupilo 5 dìtí, jeden hoch však po
mìsíci pøestal chodit.

V roce 2013 jsme se opìt pøipojili
k Noci kostelù. V rámci akce bylo
nejvíce navštíveno vystoupení sbo-
rového loutkového divadla Lízinka
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a spol., které vede Miriam Kotrlová
a benefièní koncert studentù Masa-
rykova gymnázia pod vedením He-
leny Kaloèové. Ostatní programy
byly navštíveny minimálnì. V létì
se na Vsetínì už potøetí uskuteènil
vícedenní køesťanský hudební fes-
tival pro mládež s názvem United.
Naše mládež se podílela aktivnì na
organizaci, faráø sboru byl èlenem
týmu duchovních poradcù. O du-
chovní poradenství mìli mnozí zá-
jem. Pokraèovala i další – komor-
nìjší - ekumenická setkání jako je
Týden modliteb za jednotu køesťa-
nù na zaèátku roku a pravidelná
ètvrtletní setkávání duchovních
vsetínských církví na faøe soused-
ního Dolního sboru.

Horní sbor zùstává stále mís-
tem, kde se setkávají všechny gene-
race, dìti, mládež, støední generace
i senioøi. Na jedné stranì je takové
setkávání dùležité a vzájemnì obo-
hacující, na druhé stranì pochopi-
telnì i spojené se støety rùzných
názorù na to, jak by mìl vypadat
život sboru. Spoleèenství Horního
sboru je tak prubíøským kamenem
skuteèné tolerance, vzájemné úcty
a pokory, lásky a ochoty pøijímat se
navzájem bez pøedsudkù. Není to
jednoduché, o to víc však všichni
potøebujeme hledat oporu tam, kde
ji hledáme spoleènì, totiž v Písmu,
v modlitbì a v oèekávání na pùso-
bení Ducha svatého. Sbor by mìl
být druhým domovem pro své èleny.
To znamená, že každý èlen, každá
skupina by mìla nacházet prostor,
ve kterém se mùže cítit doma, kde

mùže nalézat útoèištì a rozvíjet svo-
bodnì svou víru. Stále si však po-
tøebujeme pøipomínat, že naše svo-
boda konèí tam, kde zaèíná svoboda
toho druhého. Potøebujeme vìdìt,
že svoboda bez lásky k bližnímu
i z vìøícího dìlá svévolníka, který je
Bohu odporný. Skuteènì svobodný
je ten, kdo dokáže pøijmout i všeli-
jaká omezení svého já, kdo dokáže
i snést utrpení pro blaho druhého,
pro správnou vìc. Skuteènì svobod-
ný je ten, kdo dává vše, co má i sám
sebe bez vypoèítavosti a z víry, že
dávání (i finanèní) je milé našemu
nebeskému Otci.

Pavel Èmelík
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V období mezi dvìma výroèními

shromáždìními se staršovstvo se-
šlo celkem 11x k øádné schùzi, 3x
ke schùzi mimoøádné a jednou
uspoøádalo dvoudennímu výjezdní-
mu zasedání na Lazech.

A zabývalo se mj. následujícími
záležitostmi:

Rozdìlení sborových obvodù
mezi starší. A péèe o rodiny v obvo-
dech. (Nedaøí se nám.)

Pøipomínky èlenù sboru k formì
bohohoslužeb. Nìkdo chce slovíèko
pro dìti, jinému se nelíbí. Nìkomu
se zdá pøíliš mnoho písní pro mlá-
dež, dalšímu málo ...

Ve spolupráci s úøadem práce
jsme na období 9 mìsícù vytvoøili 2
pùlúvazky jako spoleèensky pro-
spìšná místa, kdy sestra Dobromi-
la Èmelíková a bratr Richard Polo-
mík vykonávali potøebné práce ve
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sboru a jejich mzda byla hrazena
ÚP. Byla to pomoc, ale také starost.

Reorganizace sborových prostor.
Novì zapoèaté aktivity si vyžado-
valy prostor a tak došlo k využití
velké kanceláøe na faøe a reorgani-
naci malého sálu. (Zdá se, že k pro-
zatimní spokojenosti.)

O tématu „Jak obstojí náš sbor v
situaci pøechodu k samofiancování“
jsme diskutovali na výjezdním zase-
dání. V dotazníku, který jsme zpra-
covávali pro synodní radu (po vy-
hodnocení, spolu s ostatními, bude
sloužit jako podklad pro jednání
synodu) jsme se pøiklonili k varian-
tì, kdy prostøedky získané od státu
by se mìly èásteènì použít na fi-
nancování platù kazatelù, èásteènì
spoøit, aby z budoucího výnosu moh-
ly být hrazeny mzdy a èásteènì
použít i na diakonickou èinnost.

O tom, kolik faráøù má v našem
sboru pracovat, jsme diskutovali na
jednom z mimoøádných staršovste-
v. Je jasné, že po odchodu br. faráøe
Èmelíka (31.8.2014) tu bude, na
zatím nejasné období, kazatel pou-
ze jeden - br. jáhen Mikulík. A nìja-
ký administrátor. Jednání s poten-
cionálními kazateli našeho sboru
ukázalo, že na období 2-3 let to
bude patrnì takto. Pro budoucnost
se nám však jeví jako optimální øe-
šení 1 kazatel a dále nìkolik pra-
covníkù pro rùzné èinnosti na èás-
teèné pracovní úvazky anebo v rám-
ci služby (dobrovnolnická èinnost).

Staršovstvo se zabývalo také
návrhem diskutovat ve sboru o za-
vedení 2. nedìlních bohoslužeb. V
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jiném èase a v jiné formì než jsou ty
stávající. Dùvodem je rùznost pro-
jevù zbožnosti, které v našem sboru
jsou, a z toho plynoucí potøeby a oèe-
kávání. Pøípravou diskuse ze zabý-
vá povìøená skupina, materiál
bude v dohledné dobì hotov a v pí-
semné formì pøedložen, aby se nad
ním každý mohl nejprve zamyslet.
Diskuse pak bude pravdìpodobnì
probíhat v nedìlích po skonèení bo-
hoslužeb tak, aby se jí mohl každý
zúèastnit.

Staršovstvo je vdìèné všem,
kteøí svou víru projevují také služ-
bou lidem ve sboru i mimo nìj. Jsou
to ti, o jejichž èinnosti budete èíst
dále. Ale i další, kteøí o své èinnosti
zprávu nedávají. Služba je, podle
mého názoru, nezbytnou souèástí
køesťanského života. Mám radost
ze všech, kdo to tak vnímají a jsou
v tomto smìru sami aktivní. Nad
tìmi, kteøí jsou pouze konzumenti
nabízených služeb, aèkoli jsou sami
ještì pøi síle, mám otazník. Ale tøe-
ba mohou být v klidu a jednou pøed
Bohem bude staèit jen víra bez skut-
kù ... Nicménì život ve sboru se od-
víjí od naší obìtavosti, jak èasové
tak finanèní.

Daniel Fojtù
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Také v prùbìhu roku 2013 jsme

zápasili s výrazným deficitem pro-
vozních financí (z poèátku až 3,5
mil.). Oproti pøedešlému roku jsme
však nepøistoupili k snižování výše
mezd. Pøes tato ohrožení se nám
podaøilo nadále poskytovat bez
omezení všech 7 sociálních služeb:
Domov pro seniory OHRADA (41
uživ.), POHODA - pobytová od-
lehèovací služba (26 uživ.), Domov
JABLOÒOVÁ – domov se zvlášt-
ním režimem (26 uživ.), ZAHRADA
– denní stacionáø (29 uživ.), DOMÁ-
CÍ PÉÈE – peèovatelská služba (30
uživ.), MOZAIKA – sociálnì aktivi-
zaèní služby pro rodiny s dìtmi (52
rodin), RUBIKON – nízkoprahové
zaøízení pro dìti a mládež (99 uži-
v.). Sociální sužby jsme poskytli cel-
kem 152 seniorùm, 52 sociálnì vy-
louèeným rodinám a 99 mladým
lidem. Náklady dosáhly 25 925 tis.
korun, výnosy 25 766 tis korun, hos-
podáøský výsledek byl -159 tis ko-
run. K únoru 2014 máme zamìst-
náno 64 (+ 8 na rodièovské nebo ma-
teøské) pracovníkù na hlavní pra-
covní pomìr a 17 pracovníkù na do-
hody. V prùbìhu roku jsme realizo-
vali další projekty, napø.: Domov
Harmonie (v záøí první stavební
práce na pøeložkách), zdárnì jsme
dokonèili dvouletý projekt Na cestì
za rozvojem (získali jsme peníze na
rozvoj støediska), Rok jinak (cash
flow, smìrnice), zapojili jsme se do
Individuálního projektu, zahájení
prací na studii Domov Vyhlídka (bu-
dova vedle Domova Jabloòová), rea-

lizujeme projekt Pojïte do školky
(ve spolupráci s Èlovìkem v tísni).
Také jsme realizovali desítky akcí
otevøených veøejnosti. K nejvý-
znamnìjším patøí Den Diakonie,
Dobroèinná aukce Domov, Senior
STAR, Šumný Vsetín, Pochod brou-
èkù, Benefièní koncert, Plesání
s Diakonií a øada dalších. Na da-
rech a sponzorství jsme získali cel-
kem 1,92 mil. korun (mj. jsme moh-
li zakoupit nové auto). Dìkujeme
všem z vás, kdo jste nás jakýmkoli
zpùsobem podpoøili. Spolupráce se
sborem se také realizovala formou
zapùjèení sborových prostor pro
nìkteré naše akce, prací Dozorèí
rady støediska zaštítìné pøedsedou
B. Czudkem a místopøedsedou J.
Davidem, pravidelnými biblickými
hodinami v našich seniorských služ-
bách, úvodními zamyšleními faráøe
P. Èmelíka na mìsíèních poradách
støediska, pùsobením J. Davida pøi
rozlouèení se zesnulými uživateli
a také ochotou øady z vás osobnì
pomoci pøi dalších našich aktivi-
tách. Vdìènì pøijímáme, že mnozí
èlenové sboru nás
nejen modlitebnì èi slovnì, ale také
finanènì èi osobní angažovaností.

Dìkujeme. Soli Deo gloria.
Dan Žárský

V NŠ máme celkem 15 dìtí, 10
z nich je ve skupince mladších a 5
ve skupince starších. V roce 2013
navštìvovalo NŠ v prùmìru 12 dìtí
(jsou zde zapoèítáni i hosté).

Mladší dìti uèí: Lenka Palová,

podporujete
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Zora Žárská a Miluše Makyèová;
starší dìti uèí: Marek Fojtù, Mar-
kéta Surá a Zdeòka Polášková.

Program NŠ: pøedškolní dìti se
uèí podle pøíruèky Objevujeme Bib-
li s pøedškoláky (významné biblic-
ké postavy a události), starší dìti se
uèily podle pøíruèky Pozvání na ces-
tu (napø. Pavlovy misijní cesty),
nyní pokraèují podle pøíruèky Obje-
vujeme Bibli se školáky NZ.

V roce 2013 se uskuteènily tyto
akce:

8. 6. Pohádkový les
7. – 12. 7. Malý tábor na Lazech
– Cesta za pokladem
1. – 3. 11 Potáborová víkendov-
ka v našem sborovém domì
– Truhla (ne)mrtvého muže
8. 12. Mikulášská nadílka s kutì-
ním (pod „taktovkou“ Milušky
Mikulenèákové a s pomocí mno-
ha ochotných pomocníkù)
22. 12. Dìtská vánoèní slavnost
pøi bohoslužbách.
Zdenka Polášková
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Dorost se po celý rok scházel pra-
videlnì. Úèast je prùmìrnì 7 dìtí.
Bìhem loòského školního roku pro-
bíhala celoroèní hra - Cesta èasem.
Letošní rok je téma celoroèní hry
Pevnost Boyard. Vedením dorostu
v tomto roce byli povìøeni - Jarek
Kotrla, Lucka Urbanovská a Janèa
Kuèerová.

V letošním roce probìhly opìt
dva tábory. První pro menší dìti –

na téma Cesta za pokladem. Cel-
kem se úèastnilo 19 dìtí. Roli hlav-
ního vedoucího si vzala na starost
Zdeòka Polášková. Jako skupinoví
vedoucí jeli Janèa Kuèerová, Míša
Staòková a Lucka Šťastná. Složení
VTH týmu bylo: Ondra Mikuš a Vla-
dimír Hurta. Dìkujeme vedoucím
za organizaci.

Tábor pro starší dìti probìhl
opìt v táboøišti Støítež nad Beèvou-
Tématem tábora byla Hvìzdná brá-
na (Stagate). Úèastnilo se 33 dìtí.
Vaøení obstarali Lucka Kulatá
a Martin Mikulík. Vedoucími sku-
pinek byli Honza David, Lucka Šim-
ková, Jarek Kotrla a Ondra Mikuš.
Tým VTH jel ve složení Eman Bu-
zek, Noemi Hrubová, Lenka Miku-
líková a Vladimír Hurta. Zdravot-
nicemi byly Janèa Kuèerová a Sára
Fojtù. Dìkujeme vedoucím za pøí-
pravu a realizaci tábora.

Mládež se schází pravidelnì
s prùmìrnou úèastí 13ti mládežní-
kù. Vedením mládeže pro letošní
školní rok byli povìøeni Ondra Mi-
kuš, Pavel Kotrla (Kotel) a Michal
Martinák. Mládež se pravidelnì
úèastní ekumenických akcí –
Zemìtøes, WF United a stejnì tak
i seniorátních akcí našeho seniorá-
tu – SDM a Valašské mládeže. Pra-
videlnì jezdí na pobyty 4x do roka.
V loòském roce probìhly Kurzy alfa
pro mládež.
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V první èásti roku jsme napnuli
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Pìvecký rock-pop sbor Fusion se
schází každé pondìlí od 17.00 do
19.00, kdy nás bývá kolem 30. Bì-
hem týdne probíhají rùzné work-
shopy (dílny), ve kterých se tee-
nageøi mohou nauèit rùzným do-
vednostem. V minulém roce jsme
realizovali 2 koncerty v Domì kul-
tury, také jsme zpívali na bohosluž-
bách. V tomto roce pøipravujeme
pizza párty pro rodièe a pøátele,
v rámci této akce vystoupíme
bìhem bohoslužeb, dále pøipravuje-
me koncert v Domì kultury a prázd-
ninový Fusion Kemp. Do této služby
vítáme další pomocníky, kterým je
blízká práce s nevìøícími teenagery,
zvláštì pak hledáme hudebního ve-
doucího (organizátora hudební èásti
Fusionu)

Lenka Mikulíková

Spoleèenství Pondìlníèku z po-
tøeby provozu Domova Jitka zmì-
nilo den setkávání na støedu. (Ná-
zev zatím zùstává beze zmìny.)
Úèastní se cca 7 osob z Domova Jit-
ka a 3 mimo Domov. Vedoucí je sest-
ra Vìra Volkmerová, v kuchyni pra-
covala s. Dana Juøíèková a do listo-
padu sestra Dobromila Èmelíková.
O prázdninách probìhl ètyødenní
pobyt nìkterých èlenù v Jeseníku.
Dìkujeme všem, kdo na nás myslí
svými pøímluvnými modlitbasmi
a také finanèními pøíspìvky.

Vìra Volkmerová

své síly k pøípravì pøedstavení
s doprovodným programem na akci
Noc kostelù, která se uskuteènila
v kvìtnu 2013. Na toto pøedstavení
jsme cílenì zvali dìti ze všech
vsetínských mateøských škol a bylo
pro nás velkým povzbuzením, když
na pøedstavení pøišly dìti spoleènì
se svými rodièi a zúèastnily se i ma-
lého spoleèného posezení ve sboro-
vém domì.

Pøed prázdninami jsme zreali-
zovali výlet do Návsí u Jablunkova,
kde jsme zahráli pro dìti pøi sboro-
vém dni Radovánky (SCEAV
Návsí).

Na podzim jsme uskuteènili
pøedstavení pro dìti v MŠ Vsetín
Kobzáòova.

Ètvrtou adventní nedìli jsme
hráli v kostele pøi Dìtské Vánoèní
slavnosti a téhož dne odpoledne
jsme na pozvání CB Maják usku-
teènili vánoèní pøestavení pro dìti
na vsetínském zámku.

Dìkuji všem, kteøí se podílejí na
službì loutek. Díky za mnohá nasa-
zení èlenù loutkaøské skupiny
i tìch, kteøí jsou ochotni pomoci,
když je potøeba. Díky za pøímluvce
z øad sboru i ty èleny, kteøí nám
pøispívají financemi, z nichž si mù-
žeme poøizovat nové loutky èi další
potøebné vìci. Díky taky patøí Pá-
nu, že nám v naší službì žehná. Pro-
síme, pamatujte v modlitbách na
službu loutek i v letošním roce,
zejména na Noc kostelù, kterou
opìt pøipravujeme i pro dìti a ro-
dièe z øad veøejnosti.

Miriam Kotrlová
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od-
poledních

V minulém roce jsme mìli ve sborové kar-
totéce 307 osob starších 70 let. Pøi jejich na-
rozeninách jsme navštívili 215 z nich
a ostatním rozeslali 92 dopisù s gratulací.
Dìkujeme všem milým sestrám, které nám
s návštìvami pomohly. Jsou vìtšinou ve
vìku, kdy by mìly být samy navštìvovány!
Pøi tìchto návštìvách jsme se nìkdy setkali
i s nezájmem o tuto službu. Chceme to re-
spektovat a tìm, které jsme nemile pøekva-
pily, se omlouváme. Jistì jsme ale mnohde
byly i oèekávány. Díky všem, kteøí nás v dob-
rém pøijali.

Chceme podìkovat sestrám, které pomá-
hají pøi pøípravì jarních a podzimních

setkání pro starší èleny sboru
a bratøím, kteøí zajišťují dopravu. Také
sestøe Kotrlové, Èmelíkové a Zajíèkové,
které každé pondìlí pøipravovaly obèer-
stvení pro skupinu Fusion a s br. Mikulen-
èákem rovnìž jídlo na víkendovkách této
skupiny. Dìkujeme sestøe Kulaté, která
vaøí výbornou kávu a èokoládu po nedìl-
ních bohoslužbách.

V rámci sociálního fondu vypomohli èle-
nové sboru dvìma rodinám celkovou èást-
kou 2 tisíce Kè.

Všem bohabojným a láskyplným èle-
nùm našeho sboru pøejeme hojnost Božího
požehnání a pokoje.

Helena Davidová, Eva Dušková

Turisté podnikají zájezd do Svaté zemì.
Za zvláštní pøíplatek se mohou svézt i po
Genezaretském jezeøe. „Právì tady je to
místo,“ vykládá prùvodce, „kde Pán Ježíš
šel kdysi po vodì pìšky.“ A z davu se ozve:
„No není divu pøi tìch cenách!“

Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571 411 722

V kanceláøi nás najdete ve
všední dny od 9 do 12 hod.,
v pondìlí a støedu také
od 13 do 17 hod.,
nebo podle domluvy.

Pøíspìvky pøedávejte
osobnì èlenùm redakèní
rady (Pavel Èmelík, Stani-
slav Mikulík, Jan David)
nebo e-mailem na adresu:
jendadavid@seznam.cz.
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus Neprodejné

vsetin-horni@evangnet.cz

*

www.hornisbor.cz

Ptá se faráø pøi konfir-
maci: „Komu se nejprve
zjevil Ježíš po svém vzkøí-
šení?“

„Ženám,“ odpoví správ-
nì zkoušený, „A proè?“
„Aby se ta zpráva rychleji
rozšíøila.“


