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ní. S jednotlivými lidmi pro-
bíráme knihu „Základy uèed-
nictví“, kterou napsal Greg
Ogden. Zpoèátku jsem si
øíkal, zda tato setkání pøi-
nesou ovoce a opravdu pove-
dou lidi k rùstu. A musím se
s vámi podìlit o radostnou
zprávu - nesou obrovské ovo-
ce a lidé, kteøí se úèastní to-
hoto modelu, rostou ve své
víøe. Na tìchto lidech je vi-
dìt obrovský duchovní rùst.
Øeèeno slovy apoštola Pa-
vla: „dospívání v Kristu“.

Co je obsahem setkává-
ní? Spoleèná modlitba, pro-
bírání života víry, a probírá-
ní uvedené knihy. Témat je
v knize hodnì - od studia
Písma, chvil ztišení pøes
témata spravedlnosti, lás-
ky, dùvìry až po duchovní
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ještì Ob-
jednal

Milé sestry, milí bratøi, chci se s vámi
podìlit o jednu aktivitu v našem sboru.
Jmenuje se uèednický model. Na úvod ale

jedna pøíhoda z naší kanceláøe.
jsem nìkolik knih do sboru, a když

pøišly, sestra úèetní za mnou pøišla a ptala
se mì, na co jsem objednal knihy o úèetnic-
tví, když žádné nepotøebujeme. Já jsem se
divil, proè bych objednával knihy o úèetnic-
tví, a když jsem se podíval do faktury, tak
mi došlo, že knihy jsem sice objednal já, ale
byly to knihy o uèednictví. Co to vlastnì
uèednictví je? Apoštol Pavel vytýká Korint-
ským køesťanùm jejich nestálost, nedospì-
lost, jejich pøizpùsobení se svìtu, roztržky
ve sboru, závistivost atd. Patrnì bychom se
v uvedených verších našli a možná by-
chom tam našli i kus našeho sborového živo-
ta. Ale to není Pavlùv cíl, aby nás jen
usvìdèoval. Pavel nás povzbuzuje a nabá-
dá, abychom „dospívali v Kristu“. A pøesnì
o „dospívání v Kristu“ uèednictví je. Odbor-
nì bychom mohli øíct, že je to specifický zpù-
sob katecheze spojený s pastoraèní a pas-
týøskou pomocí.

Chci se s vámi podìlit o svìdectví: V rám-
ci našeho sboru probíhají uèednická setká-
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Co se v denním tisku nedoèteme

Vy jste byli povoláni ke svobodì,

bratøi. Jen nemìjte svobodu za pøíleži-

tost k prosazování sebe, ale služte v lás-

ce jedni druhým. Vždyť celý zákon je

shrnut v jednom slovì: Milovati budeš

bližního svého jako sebe samého!

(Galatským 5, 13-14)
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boj, církev a svìdectví víry. Tato
služba není jen pro teologicky
vzdìlané, ale mohou ji dìlat i laici.
Kniha sama dává osnovu jednotli-
vým setkáním. A tak pro ty z vás,
bratøi a sestry,

mám nabídku - ozvìte se bez
ohledu na svùj vìk!

St. Mikulík

(kromì bìžného adventního
a vánoèního programu)

1.12. rozlouèení s nejstarší èlen-
kou sboru Helenou Rotreklovou
2.12. mikulášský den dìtí
7.12. setkání støední generace
14.-16.12. víkendový pobyt Fusi-
onu v Kychové
15.12. rozlouèení s bývalým pres-
byterem Jaroslavem Mrlinou
16.12. bohoslužby s vánoèním
pásmem dìtí
16.12. koncert ekumenického pì-
veckého sboru v našem kostele
16.12. pøedstavení loutkového
divadla pro veøejnost na zámku
17.12. rozlouèení s dlouholetým
varhaníkem Vladimírem Novot-
ným
17.12. koncert skupiny Fusion
v kulturním domì
19.12. vystoupení skupiny Fusi-
on pøed domem
23.12. veèer chval skupiny Free
ve sborovém domì
29.12.-1.1. pobyt mládeže na cha-
lupì u Krošenkù
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kdo pøemýšlíte
o svém duchovním životì, kdo hle-
dáte službu, kdo chcete duchovnì
rùst,

kultury
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17.2. - 1. postní nedìle s vysluho-
váním Veèeøe Pánì
24.2. bohoslužby s vystoupením
Fusion, partnerství se sborem
v Cumberlandu
3.3. bohoslužby se køtem Kris-
týny Duškové
10.3. po bohoslužbách rozhovor
o programu výroèního sborového
shromáždìní
15.-17.3. víkendovka Alfy pro
mládež
17.3. výroèní sborové shro-
máždìní s volbou nového star-
šovstva a jáhna Stanislava Mi-
kulíka na další období
24.3. Kvìtná nedìle s hostem
far. Martinem Zikmundem
29.3. Velký pátek
31.3. Boží hod velikonoèní
7.4. bohoslužby se køtem Jana
Ponèíka

Staršovstvo odsouhlasilo nákup
nafukovacího skákacího hradu pro
dìti a jeho možnost pùjèování èle-
nùm sboru

Staršovstvo schválilo nový Kaza-
telský statut

Probìhla pøíprava výroèního
sborového shromáždìní
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Jak krásnì, jak poeticky ten ka-

zatel popisuje stáøí! Ale když už jej
musíme žít, tak ta poezie jaksi ztrá-
cí pùvab. A o kolik jsme na tom lé-
pe, než byli v jeho dobì! Máme brý-
le, sluchátka a umìlé zuby – o tom
se tenkrát lidem ani nesnilo. A ještì
jsme nespokojení – ještì kdyby tak
šla vymìnit ta hlava, které èasto
spílám, jak je pomalá a zapomìtli-
vá.

Na Boží hod vánoèní, když jsme
stáli kolem stolu Pánì, kromì díkù-
vzdání jsem také prosila Pána, ať
mì odpustí, že tak netrpìlivì pøijí-
mám to moje stárnutí – vždyť kolik
lidí je na tom mnohem hùø než já
a kolik mladších už tu ani není.

Když šel jáhen Stáòa s kali-
chem kolem stromeèku, zachytla se
mu jedna zlatá nitka za talár a táh-
la se za ním témìø do poloviny kru-
hu. Když mne minul, ta nitka se
pustila a zùstala na zemi pøede
mnou. Záøila a jakoby øíkala:
„Slyšel jsem!“ Než jsem se vzpama-
tovala, kolo konèilo a faráø Pavel
øíkal poslání: „Nalomenou tøtinu
nedolomí a doutnající knot neuha-
sí. Jdìte v pokoji.“ A já jsem odchá-
zela s radostí.

Byla to fantazie nebo zázrak? Ať
to bylo tak nebo tak, èasto si to opa-
kuji, aby mì ta radost neodešla.
Pøiznám se, že poslání vìtšinou za-
pomenu hned, když vyjdu z kostela,
ale to Božíhodové si pamatuji
dobøe. A také novoroèní kázání na
Žalm 31,15-16: „Já však, Hospodi-

ne, dùvìøuji Tobì. Pravím: Ty jsi
mùj Bùh, moje budoucnost je ve
Tvých rukou.“ A Stáòovo poslání:
„Jdìte v pokoji a služte Pánu s ra-
dostí.“ – Já už té služby moc ne-
nadìlám, ale aspoò když mohu,
udìlám radost. Apoštol Pavel radí:
Potìšujte jedni druhých tìmito slo-
vy. Ta moje slova jsou sice jiná, než
myslel apoštol, ale tøeba i ta potìší
nìkterou tu posmutnìlou, unave-
nou dušièku.

-MH-

(z knížky „Uèednictví“ od Vojtìcha
Kodeta)

Lidé nìkdy øeknou: „Víte, já
mám strach, že když se Bohu cele
odevzdám, všechno mi sebere.“- Nej-
lépe je si na takovou obavu posvítit:
„A o co všechno se bojíš?“ Nìkdo
myslí na cigárka, nìkdo na každo-
denní hospodu, další na obrázky na
internetu nebo na skrytý neman-
želský vztah. Nìkdo si dokonce mys-
lí, že Bùh tak nìjak žárlí na každou
lidskou radost a libuje si v tom,
když èlovìk trpí.

Èasto si v sobì neseme nevyslo-
vené strachy z Boha, plevel, který
tam zasel Boží nepøítel: „Jakže,
Bùh vám zakázal? Pozor na nìho,
chcete-li být šťastní, nepouštìjte si
ho moc k tìlu,“ øíká nám ten nepøí-
tel (viz 1M 3,1).

A pøitom Ježíš pøišel, abychom
mìli život, a to život v hojnosti! Va-
ruje nás pouze pøed tím, co na sku-
teèném životì parazituje. Nespo-
kojme se už s živoøením, nevìøme
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strachu z Boha, který nás vede k
„privatizaci“ celých sektorù života
a odvádí od života v plnosti.

Nìkteøí z vás v Horním i Dolním
sboru jste se s ním setkávali ještì
déle. Mnì to bylo dopøáno až v roce
1953, kdy jsem na pøání synodní
rady zaèal svou vikáøskou službu u
br. faráøe Bohuslava Buriana, kte-
rý byl tehdy námìstkem synodního
seniora a nutnì potøeboval vikáøe,
aby se mohl každý druhý týden
úèastnit schùzí synodní rady v Pra-
ze. K tomu, že jsem se jím tehdy
stal, došlo naprosto neoèekávanì,
protože jsem už byl kterýmsi majo-
rem z tøebíèského vojenského veli-
telství dopraven do jihlavských ka-
sáren, kde jsem se mìl stát nadìj-
ným vojínem. Jenže tam pro mì -
opozdilce - nemìli v žádném útvaru
místo a proto mnì dali roèní odklad
a já jsem se vypravil na Vsetín.

K mojí službì ve vsetínských sbo-
rech patøilo i konání pohøbù, pøi
nichž pravidelnì sloužil i poèetný
pìvecký sbor, vedený prof. Novot-
ným, bez nìhož si tehdy pohøební
shromáždìní nikdo nedovedl pøed-
stavit. I paní Komoòová, která teh-
dy vedla vsetínskou Pohøební služ-
bu, a nebyla èlenkou ÈCE, si pøála,
aby tento sbor jednou zpíval i na
jejím pohøbu. Nejvíc se jí líbila pí-
seò „Náš život jako letní den zná
stín i slunce jas, však mizí jako sen
a nevrací se zas “. S pohøebním prù-

3
14�'!� !��������	2�����
 "�����150����1�	��
�����6
 �76���!��8
��8��	��98

vodem jsme tehdy chodívali na høbi-
tov z rùzných èástí mìsta. Když
jsme šli s prùvodem z Rokytnice,
stávalo se nám u železnièního pøe-
chodu, že byly závory náhle spuštì-
ny, takže zpìváci a èást prùvodu,
která šla za pohøebním vozem, taže-
ném koòmi, byla už pøed závorami,
a musela èekat na druhou èást, kte-
rá zùstala za závorami.

Hned od poèátku své vikáøské
služby jsem býval zván do nìkte-
rých rodin. Rád a vdìènì vzpomí-
nám, jak jsem chodíval pøes Hlá-
senku i do Václavkovy ulice, kde
bydlel prof. Novotný se svou paní
Vìrou i se svou maminkou. V sou-
vislosti s Novotnými nemohu ne-
zmínit nezapomenutelnou rodinu
Hovoøákovu ze Smetanovy ulice.
„Babièka“ Anna byla vždycky
ochotná, pøívìtivá a pøipravená po-
moci všude, kde bylo tøeba. Její
manžel Karel tìžce snášel neblahý
komunistický nátlak a obèas nevá-
hal dávat své rozhoøèení na bolševi-
ky veøejnì a výraznì najevo.

Br. prof. Novotný byl pro nás vel-
kou pomocí i v leskoveckém sboru,
kam jsem odešel po témìø pìtileté
vikáøské službì v Horním sboru.
Když se tam našel vìtší poèet lidí,
kteøí chtìli povznést zpìv pøi po-
høebních shromáždìních, br. profe-
sor pøijíždìl a nacvièoval s nimi rùz-
né písnì. Podobnì pak sloužil i ve
Lhotì u Vsetína. Nìkolikrát nám
také v leskoveckém sboru promítal
filmy, které natoèil jeho bratr Bøeti-
slav Novotný, když jako primárius
Pražského kvarteta navštívil napø.
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Japonsko a Brazílii. Pøi tom br. pro-
fesor dál hrával na varhany pøi po-
høbech a bohoslužbách ve vsetín-
ských sborech. Na duchovní hudbu
i sborový život i na veškeré dìní
mìl vyhranìné názory, které nevá-
hal dávat najevo. Neodradilo ho ani
nebezpeèí, které mu hrozilo za Pro-
tektorátu v dobì jeho studií. Ani za
totality se nedal odstrašit nepøízní
doby, která nesnášela, aby se peda-
gogiètí pracovníci úèastnili církev-
ního života. Br. profesor se však od
své aktivní úèasti v církvi nedal od-
radit.

Teprve potíže a nemoci vysokého
vìku mu až v jeho devadesátém
roce zabránily v dalším aktivním
pùsobení ve sboru. K poslednímu
setkání s br. prof. Novotným jsme se
vypravili s obavami, jak asi snáší
svùj tìžký údìl právì on, který bý-
val vždy aktivní, rozhodný a rázný.
Bratr profesor však vùbec nebyl za-
hoøklý. Byl klidný, smíøený, vyrov-
naný a jeho mysl zùstala jasná
a èilá. Vdìènì vzpomínal na naši
spolupráci ve vsetínském, leskovec-
kém a nakonec i liptálském sboru.
S radostí tehdy myslel i na své
vnuèky, dokud na nìho nedolehla
únava. Stále však pøi nìm byla jeho
manželka Vìra. Ta míra její vìrné,
láskyplné péèe se ani nedá pouhými
slovy vyjádøit a zmìøit. Peèovala
o nìho ve dne i v noci a byla s ním až
do té poslední chvíle. A spolu s ní
a celou rodinou jsme br. Novotného
pøi pohøebním shromáždìní 17. pro-
since 2012 odevzdali do vìèné, mi-
lostivé vùle Boží. Jaroslav Voda
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S Vladimírem Novotným jsem
se osobnì setkal až pøi svém vi-
káøském pobytu na horním vsetín-
ském sboru od listopadu 1958 do
øíjna 1961. Tam jsem se od pøátel
dozvìdìl i o jeho dosavadní životní
cestì: o studiích, který byla za vál-
ky pøerušena, o jejich pováleèném
dokonèení, o uèitelském a profesor-
ském zamìstnání, i o nuceném od-
chodu z pedagogické èinnosti. Vzpo-
mínám si však, že se mu nikdy neøí-
kalo jinak než pan nebo bratr profe-
sor Novotný – pokud mu ovšem pøá-
telé netykali a neoslovovali ho
køestním jménem. (Postupem èasu
jsem mìl tu výsadu i já, byť jsem
byl mladší.)

V té dobì byl zamìstnán v admi-
nistrativì vsetínských komunál-
ních služeb, ale podle možnosti dá-
val soukromé hodiny nìmèiny a ang-
liètiny. Mìl rozmanité žáky: od mlá-
deže až po nìkteré známé vsetínské
lékaøe; nìjaký èas jsem k nìmu na
nìmèinu docházel i já. Kromì vlast-
ní rodiny byl ovšem hlavním pøed-
mìtem jeho zájmu horní vsetínský
sbor a evangelická církev vùbec.
Jako èlovìk vychovaný v evangelic-
kém prostøedí mìl dobrý pøehled
o všem, co souviselo s nábožen-
stvím. Pøirozenì byl èlenem star-
šovstva, zastával funkci místokurá-
tora. Zastupoval sbor pøi rùzných
pøíležitostech, nejménì jednou byl
i èlenem synodu Èeskobratrské círk-
ve evangelické v Praze.
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Vzpomínám i na jeho úèast a pro-
mluvu na mé instalaci, když jsem
se po tøíletém vsetínském pùsobení
stal faráøem evangelického sboru
v Zábøehu na severní Moravì. Jeho
vnitrosborová èinnost ovšem souvi-
sela pøevážnì s hudbou. V té dobì
nebyl v horním sboru oficiálním
varhaníkem, tuto funkci tehdy za-
stával ještì bratr Skalák, vykoná-
val však øadu prací, které s tím sou-
visely. Vedl pìvecký kroužek, sestá-
vající z èlenù obou sborù, který se
pravidelnì scházel na dolní faøe.
Tento kroužek však nevystupoval
jen pøi slavnostních církevních pøí-
ležitostech, ale úèinkoval pøi kaž-
dém evangelickém pohøbu, ne až
pøi bohoslužebném shromáždìní
v kostele, ale už u domu smutku,
a pak i cestou, když šel pohøební
prùvod do kostela. Bylo to nároèné,
zejména když šel prùvod ze vzdále-
nìjších míst. Když uvážíme, že pøi
velkém poètu vsetínských evangelí-
kù nebylo výjimkou, že bývalo i více
pohøbù v jednom týdnu, byla to sku-
teèná zátìž. Tím spíše, když byla
vykonávána pøi bìžném „civilním“
zamìstnání. Po smrti bratra Skalá-
ka se stal kromì dosavadního var-
hanièení v dolním sboru „titulár-
ním“ varhaníkem i ve sboru horním
a kromì toho doprovázel na varha-
ny i obøady Èeskoslovenské církve
husitské – pøed bohoslužbami
ÈCE. Na varhany tak pravidelnì
doprovázel ve tøech sborech po více
než 60 let (!). Vladimír Novotný byl
žádaným varhaníkem i pøi svat-
bách. Byl zamìstnán v administra-

tivì úøadu, který mìl sídlo nedale-
ko od fary, a protože svatby bývaly
dopoledne i v pracovních dnech, tak
se pokaždé na ten èas musel uvolnit
ze zamìstnání. I když jeho podnik
mìl sídlo nedaleko kostela, nebylo
to pro nìho snadné. (Už kvùli tomu
jsme vždycky netrpìlivì vyhlíželi,
kdy už – vìtšinou málokdy dochvil-
ní – svatebèané pøijedou.) Byli jsme
si s ním i jeho paní velmi blízcí.
Jako vikáø jsem bydlel v útulné vi-
kárce na horní faøe, která mnì osob-
nì docela staèila. Jenže mezitím
jsem mìl už vážnou známost se
svou budoucí manželkou, která
byla z Prahy a èas od èasu pøijíždì-
la za mnou na Vsetín. A tehdy nám
Vladimír s Vìrou velmi vstøíc,
když ji na ty dny vždycky ubytovali
ve svém domku. Naše pøátelství
s nimi pøirozenì pokraèovalo i po
naší svatbì a po mém odchodu ze
Vsetína, a tak se naši milí Novotní
docela samozøejmì stali kmotry
našich dvou dìtí. Už jsme se tak
èasto nevídali, ale pøátelství zùstá-
valo. Rozhodnì nepøeháním, když
øeknu, že jsme spoleènì prožívali
i mnohé další životní pøíbìhy: ty
radostné i ty málo radostné. Na jed-
né i na druhé stranì. Vladimír
s Vìrou patøili a patøí k lidem, kteøí
prostì byli a jsou souèástí našeho
života.

Dovolím si pøipojit ještì jednu
událost, která je spojena s jinou vel-
mi vdìènou vzpomínkou: Na Vladi-
mírùv pohøeb jsme z Tøebíèe jeli tøi:
kromì mne i manželé Gustav
a Slávka Vodovi. Když jim ovdovìlá

vyšli



o dobru a zlu, i své jednání. Naslou-
chání textùm Bible, jejich pøedèítá-
ní a výklad, je ústøední a nezbytnou
souèástí bohoslužby. Bible se však
v životì církve i jednotlivých køes-
ťanù uplatòuje také mnoha dalšími
zpùsoby: v osobní èetbì, v argu-
mentaci pøi rozhodování ve vìcech
víry a života. Mnohé texty Bible
pùsobily a pùsobí jako inspirace
umìní a kultury.

Nejvzdálenìjší od našeho sboru
(poèítáno na metry èi kilometry) je
modlitebna Bratrské jednoty bap-
tistù.

Sbor se schází v nenápadné, ale
upravené a rozšíøené vile v Rokyt-
nici s pohodlným interiérem
a dobrou akustikou. Pøi nedìlním
shromáždìní bývá kolem 40 osob,
dnes již spíše s pøevahou starší ge-
nerace. Sbor momentálnì nemá
kazatele, ale stále ve sboru pùsobí
bývalý kazatel, nyní v dùchodu, br.
Jan Vychopeò. Slouží však i nìkteøí
starší.

Èleny baptistického sboru se
mohou stát jen ti, kteøí prožili zno-
vuzrození z Ducha Svatého a vy-
znají svoji víru pøed sborovým shro-
máždìním. Na vyznání své víry
jsou pak pokøtìni ponoøením do
vody (øecky „baptizein“ = ponoøit,
odtud název celé církve). Pøijetím
do sboru na sebe berou vìøící záva-
zek žít podle nárokù Božího slova,
které hovoøí do osobního i církevní-
ho života. Každé spoleèenství
køesťanù, každý místní sbor je círk-
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Vìra vyjádøila dík za to, že pøijeli
z takové dálky, Slávka roz. Bílková
odpovìdìla: Jak bych mohla nepøi-
jet, vždyť Vláïovi vdìèím za to, že
ještì vùbec vidím. Byl to skuteènì
pan profesor Novotný, který jí zaøí-
dil, že se – pøes celou republiku až
do Ústí nad Labem – dostala k od-
bornému lékaøi, který ji pak vzal do
své péèe.

Snad mi to Vìra odpustí, když
na konci svého torzovitého povídá-
ní opíšu nìkolik vìt z dopisu, který
mi poslala spolu s úmrtním ozná-
mením: „...Vèera v úterý mnì ho
pøivezli po týdenním pobytu v ne-
mocnici domù, a odpoledne v pùl
ètvrté zemøel. V klidu, šťastný, že je
doma – a já také. Mimo posledních
asi 10 minut stále pøi úplné dušev-
ní svìžesti. Byly jsme se snachou
Jitkou u nìho, a jsme rádi, že už je
zbaven všech bolestí, které nesl ve
svém vìku velice stateènì...“ Jsem-
li Pánu Bohu vdìèný za jeho život,
pak nedílnou souèástí této veliké
vdìènosti je i tento jeho závìr.

Jan Trusina

(z webových stránek církve)
Naše církev považuje texty Bible

za nezbytný prostøedek svìdectví
o Bohu. Vìøí, že jejich prostøednic-
tvím Bùh aktuálnì promlouvá, že
odtud lze poznat, jak Bùh v dìji-
nách jedná, co je jeho vùle. Za klíè
k poznání Boha považují pøíbìh
Ježíše z Nazareta. Biblickými texty
køesťané pomìøují svoji víru, své
pøedstavy o Bohu, o svìtì a lidech,
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ví v pravém slova smyslu, je samostatný a
nezávislý na jiných sborech nebo na nìja-
kém nadøízeném orgánu (sbory BJB u nás
mají Výkonný výbor Bratrské jednoty bap-
tistù, jehož pøedsedou je kazatel Milan Ker-
n). V Èeských zemích je 37 sborù s asi 2,5
tisíci registrovaných èlenù, i když pøi sèítá-
ní lidu se k nim pøihlásilo asi o tisíc osob
více.

Nejstarším obyvatelem Domova pro se-
niory na Ohradì je bývalá uèitelka, paní
Marie Hrachovcová. Pøi novoroèní oslavì
v Domovì mìla ve svém pøíspìvku tyto
myšlenky: „Pøijdou nìkdy v životì chvíle,
kdy máme potøebu se ohlédnout, zavzpo-
mínat na film, zvaný život. Každý z nás má
nìkde svou bolavou tøináctou komnatu,
stejnì tak jako místa plná radosti ... Aza to
všechno, za slzy, smích, radost i bolest, živo-
te mùj, díky ... Nevím, jak je to možné, jak
to tam nahoøe ty vesmírné síly øídí, ale
když je v mém životì úplnì nejhùø, stane
se zázrak. A je také pravda, že se ve chví-
lích nejtìžších obracíme v myšlenkách
k Bohu a øíkáme: Pane Bože, pomoz mi ...
Když se tak zamýšlím nad životem, necí-
tím žádnou hoøkost, ani pocit marnosti.
Cítím takovou zvláštní rovnováhu. Kolik
tìžkých a bolavých chvil, nìkdy i mìsícù
a rokù musí èlovìk unést. Znovu a znovu
zvedat hlavu a jít dál ...

Buïme k sobì pøátelští. Jsme tady v Do-
movì jako jedna rodina. Pøeji Vám všem
úspìšný nový rok, prožitý ve zdraví. Hodnì
štìstí, radosti a úsmìvù.“
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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
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„Bože, proè nejsem tak

hezký, jako moje žena?“
Ptá se Adam.

„Co chceš! Prototyp
nemùže být dokonalý.“

Ptá se faráøùv synek:“
Jak víš, tati, co máš na-
psat do kázání?“

„To mi øíká Pán Bùh.“
„A proè mu v tom tak

škrtáš?“


