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Nìco ze statistiky: na
zaèátku roku mìl sbor 1714
èlenù, v prùbìhu roku 31
èlenù sboru zemøelo, 9 se
odstìhovalo, 3 vystoupili,
naopak 4 byli pokøtìni, dva
se pøistìhovali. To znamená
meziroèní úbytek 37 èlenù.
Z rozhodnutí staršovstva
byli z øádných èlenù sboru
vyøazeni i ti, kteøí dlouho-
dobì zùstávají nekontakto-
vatelní vlivem neznámého
místa pobytu, tedy 89 èle-
nù. K 31.12.2014 tak mìl
sbor 1584 èlenù.

Bohoslužby se konaly
pravidelnì v nedìli a o svát-
cích, celkem se sbor sešel
56x s prùmìrnou úèastí
123. Je potìšitelné, že úèast
se oproti pøedchozímu roku

Toto letošní bøeznové èíslo sborového
listu je vìnované zprávám pro výroèní sbo-
rové shromáždìní, které se bude konat
v rámci bohoslužeb v nedìli 22.3. List vy-
chází s pøedstihem, aby se èlenové sboru
mohli se zprávami seznámit a pøi shro-
máždìní se k nim kvalifikovanì vyjádøit.
Bude také rozeslán s velikonoèním sboro-
vým dopisem.
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Bratøi a sestry,
nejprve si pøipomeòme èleny sboru,

kteøí v uplynulém roce odešli na vìènost.
Jsou to tito bratøi a sestry: Rozalie Kramo-
lišová, Jan Both, Jan Mikulec, Františka
Šimková, Jaroslav Závodný, Pavel Rožno-
vják, Emílie Škarpová, Antonín Handl,
Ludmila Hurtíková, Ludmila Kotrlová,
Jan Jarošek, Bohumil Kováø, Bohuslav
Galda, Františka Zajíèková, Jarmila Foj-
tù, Blažena Bravencová, Alena Mrlinová,
Ludmila Buchtová, Ferdinand Spitzer, Jiøi-
na Gebauerová, Josef Zajíc, Josef Ma-
cháèek, Drahomíra Huèíková, Drahomíra
Grygarová, Josef Tatalák, Petr Slováèek,
Vladimír Machala, Jaromír Zajíèek, Zdena
Galdová, Jaromír Melichaøík, Jan Šimara.
Uctìme jejich památku minutou ticha.
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Co se v denním tisku nedoèteme

Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne
všechno prospívá. Všechno je mi dovo-
leno, ano, ale nièím se nedám zotroèit.

(1.Kor 6,12)

Všecko zkoumejte, dobrého se držte.
(Gal.5,21)
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opìt nepatrnì zvýšila (v r. 2013
byla prùmìrná úèast 121).

V prùbìhu roku se konaly bib-
lické hodiny na faøe. Na podzim po-
klesl poèet úèastníkù až na 2, takže
staršovstvo jednalo o ukonèení. Po
výzvách ve sboru se poèet opìt mír-
nì zvýšil. Nízký poèet úèastníkù je
i na biblických hodinách v DPS
Ohrada, kde je pravidelná úèast
2-4. Obdobná situace je i v penzio-
nu na Ohradì, kde se biblických
hodin úèastní 3-5 lidí. Vìtší poèet
úèastníkù je na biblických hodi-
nách v Janišovì (v prùmìru 10).
Také na biblických hodinách na
ObÚ v Ústí a v zaøízení Diakonie
na Strmé je úèast pìkná (pravidel-
nì více než 10). Na vedení biblic-
kých hodin se zde podílejí i kazatelé
z dalších vsetínských církví (CB
Jasenka, Køesťanské sbory).

Nízký byl i poèet konfirmandù –
3 konfirmovali v èervnu, do dalšího
roèníku na podzim opìt nastoupili
pouze 3. Pokraèovaly i další aktivi-
ty, které má starosti 2. kazatel sbo-
ru (loutky, mlá-
dež, dorost, let-
ní tábory aj. –
viz samostatné
zprávy). Od pod-
zimu došlo k
n o v é m u r o z-
dìlení èinností
k a z a t e l ù , j á
jako faráø mám
èastìji nedìlní
bohoslužby (dìl-
ba 3:1), pøevzal
jsem plnì bib-

lické hodiny ve sboru i v zaøízeních
Diakonie. Jáhen kromì dosavad-
ních aktivit, pøevzal plnì i Fusion.
Pastoraèní pracovnice pro Fusion
Lenka Mikulíková ukonèila v prù-
bìhu roku 2014 svou èinnost a její
místo od podzimu pøevzal Pavel
Kotrla (zvaný Kobla).

Bìhem roku 2014 probíhal ve
sboru rozhovor o druhých bohosluž-
bách. Na podzim pak staršovstvo
rozhodlo, že od zaèátku roku 2015
budou ve sboru probíhat druhé bo-
hoslužby s netradièními prvky
a jmenovalo zodpovìdné osoby.

Vzhledem k délce pùsobení ve
sboru (od r. 2003) a únavì ze zvýše-
ného napìtí a sporù v r. 2013 jsem
na zaèátku roku 2014 oznámil, že
po prázdninách ukonèím své pùso-
bení ve sboru. Protože se do jara
nenašel nový kandidát na Horní
sbor, ani jsem nenašel vhodný sbor
pro sebe, své rozhodnutí jsem zmì-
nil a oznámil, že setrvám na Hor-
ním sboru o rok déle. Toto pro vìtši-
nu èlenù staršovstva neèekané roz-

Br. faráø pøi slovíèku pro dìti s pøilbou „spasení“Br. faráø pøi slovíèku pro dìti s pøilbou „spasení“
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hodnutí však vyvolalo další neklid
a nejistotu ve sboru (1 èlen staršov-
stva odstoupil). Proto jsem využil
nabídku seniorátního výboru k po-
moci pøi øešení problémù ve sboru.
V srpnu došlo k mimoøádnému se-
tkání staršovstva se zástupci senio-
rátního výboru. Na závìr tohoto
setkání zaznìlo ze strany konsenio-
ra Ryšavého doporuèení, abych ze
sboru radìji odešel. Na podzim
jsem pak oznámil, že ukonèím svou
èinnost ve sboru k 31.7.2015.

Nemyslím si, že Horní sbor
nemùže existovat bez faráøe. Valaš-
ské evangelictví je tradiènì spojeno
s pùsobením charismatických osob-
ností. Problém je, že pokud se tako-
vých osobností sejde nìkolik, je rizi-
ko, že vìtšinu energie promrhají pøi
obhajobì a výmìnì svých vlastních
názorù a zkušeností. Domnívám se,
že Horní sbor potøebuje šikovného
a citlivého organizátora, který dove-
de skloubit zájmy jednotlivých sku-
pin a aktivity tak, aby na sebe nena-
rážely. Nebezpeèím je snaha prosa-
zovat vlastní zájmy nebo zájmy své
skupiny na úkor druhých. Je obtíž-
né sladit zájmy mládeže, støední
generace a seniorù. Sobectví jde
napøíè generacemi. Nelze øíct, že
mladí jsou sobeètí a staøí pokorní
nebo naopak. Spoleèenství køesťa-
nù má však pro soužití generací je-
dineèné pøedpolady. Všichni jsou
dìti jednoho Pána a mìli by usilo-
vat, aby se pøed jeho trùnem spoleè-
nì scházeli. Ať s faráøem nebo bez
nìho.

Pavel Èmelík
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V èase uplynulém od loòského

sborového shromáždìní se staršov-
stvo sešlo celkem 10x ke schùzi øád-
né a 1x ke schùzi mimoøádné.
�

�

�

Staršovstvo pravidelnì diskutu-
je o tom, co ve sboru probìhlo a co je
pøed námi. Snaží se reagovat i na
podnìty èlenù sboru. Vzhledem
k tomu, že èlenové staršovstva jsou
urèitým obrazem sboru bývají to
nìkdy diskuze velmi živé.

Staršovstvo postupnì dopraco-
vává zpùsob, jak aktualizovat in-
formace o èlenech našeho sboru.
Zejména zda všichni, které vedeme
v kartotéce, mají ke sboru nìjaký
(pozitivní) vztah. Také nás zajímá
zda jsou nìjaká oèekávání okrajo-
vých èlenù sboru, která by sbor
mohl naplnit. Proto vznikl dotaz-
ník, který je souèástí velikonoèního
dopisu. Vìøíme, že napomùže výše
uvedenému. Budeme rádi, když jej
vyplní co nejvìtší poèet èlenù okra-
jových i aktivních. Názory a podnì-
ty nám mohou napomoci pøi na-
plòování našeho poslání - vydat
dobré svìdectví o naší víøe v Ježíše
Krista, jak slovem tak skutkem.

Pokraèuje celocírkevní diskuse
k tématu samofinancování. Loòský
synod, konaný na Vsetínì rozhodl,
že prostøedky pøicházející každo-
roènì od státu jako „restituèní ná-
hrada“ budou ukládány a investo-
vány, aby v budoucnu bylo možno
používat výnos z tìchto investic na
platy kazatelù. Souèasnì (od pøíští-
ho roku) zapoène postupné zvyšo-
vání odvodù (za kazatele) do Perso-
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nálního fondu (PF) tak, aby ve vý-
hledu 20 let tento odvod tvoøil dru-
hou èást mzdy kazatele. Jaký bude
percentuální podíl první a druhé
složky ještì není jasné. Synod pøed-
ložil staršovstvùm nìkolik variant,
a i naše staršovstvo o tomto disku-
tovalo. Pøiklonilo se k názoru, aby
odvod do PF rostl zpoèátku více,
aby tak v budoucnu bylo více na-
spoøených prostøedkù a další odvo-
dy byly již na podobné úrovni. Sy-
nod také rozhodl o tom, že èást
„restituèních náhrad“ (15-25 %) má
být použito na diakonické a rozvo-
jové projekty. Diskuse se vede o vý-
ši procenta a jaké projekty by moh-
ly být podporovány. Naše vyjádøení
bylo 25 %. Jak v tìchto vìcech sy-
nod rozhodne budeme vìdìt v kvìt-
nu tohoto roku.
� Od loòského roku pracuje star-
šovstvem povìøená komise na hle-
dání nového faráøe. Vytipované
a oslovené kazatele lze již poèítat
na desítky. Nìkteøí adepti byli oslo-
vováni i opakovanì, nakonec však
žádný z oslovených neprojevil vùli
jednat o tomto povolání. Všichni se
cítí vázáni ve stávající službì a to i
ve výhledu 2-3 let. Jako èlena komi-
se by mne mohlo tìšit, že jsme vyti-
povali správné osoby - odpovìdné,
pracovité - což se tímto projevilo.
Na druhé stranì nám mùže nìkdo
vyèítat, že se málo snažíme a kdy-
bychom víc chtìli ... Nevím, nepa-
matuji, že by u nás šlo nìkdy hledá-
ní faráøe snadno. Jsem si jist tím,
že je dobré se za to modlit a jít dál,
jak cítíme, že nas Pán Bùh vede.

� Po nìkolikamìsíèní diskusi ve
sboru a následné diskusi ve star-
šovstvu se toto rozhodlo dát od
1. ledna 2015 prostor také 2. boho-
službám. Ty se, na základì dohody
potenciálních uèastníkù, konají kaž-
dou nedìli v 10.55 v našem kostele.
Cíl je stejný - vzdát chválu a dík
Hospodinu a hledat pouèení a po-
vzbuzení v Jeho slovu - forma je
však od 1. bohoslužeb odlišná. Ke
zpìvu hraje hudební skupinka
a zpívají se pøedevším modernìjší
chvály. Klasický evangelický zpìv-
ník se zde nepoužívá a texty jsou
promítány na zeï. Kázání má civil-
nìjší formu a po nìm se mohou zapo-
jit všichni zúèastnìní a reagovat na
to, co je v kázání oslovilo, zaujalo,
s èím nesouhlasí ... V dalším bloku
je prostor pro svìdectví z osobního
života a poté následuje spoleèná
modlitební chvíle. Zcela shodné
s prvními bohoslužbami je asi jen
požehnání, kterým se konèí. Osob-
nì vnímám 2. bohoslužby jako dob-
rý prostor pro všechny, kdo mají po-
tøebu na bohoslužbu aktivnì reago-
vat a také pro ty, na nìž náš tradiè-
ní projev pùsobí tøeba ponìkud za-
staralým dojmem.

Daniel Fojtù

Dìkuji všem, kteøí se aktivnì
zapojují do sborového života, berou
na sebe úkoly a odpovìdnost, pomá-
hají nést bøemena svých spolubratøí
a sester. Bez této služby si nedoká-
žu pøedstavit život v našem sboru.
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Chci podìkovat všem obìtavým

dárcùm, kteøí svými dary podpoøili
aktivní køesťanský život v našem
sboru. Vìtší èást zùstatku, který
náš sbor vytvoøil v loòském roce,
byl dosažen hlavnì snížením pro-
vozních nákladù oproti plánu
– mnoho údržbáøských prací
a oprav bylo provedeno svépomocí
nebo formou sponzorského daru.
Dìkujeme.

Výnosy které pøineslo provozo-
vání letního táboøištì ve Støíteži,
budou v blízké budoucnosti použity
na výstavbu nové kuchynì a jídel-
ny, kterou táboøištì již nutnì po-
tøebuje. Také nás èeká vìtší údržba
farního bytu, abychom jej pøipravi-
li pro nového kazatele.

Obdržené dary byly využity pro
provoz sboru, aktivity a vzdìlávání
od nejmenších po mládež i na služ-

by pro seniory. Èást prostøedkù
byla uložena na termínovaný
vklad.

Sbor také pøispíval na pomoc
u nás i ve svìtì, která byla organi-
zována synodní radou a seniorá-
tem. V této pomoci jsme již tak
obìtaví nebyli – na tìchto sbírkách,
vèetnì Jeronýmovy jednoty, jsme
loni odvedli 164.610 Kè, což je
o 40.000 Kè ménì než v roce 2013.

K velikonoènímu dopisu je pøi-
ložen leták Jeronýmovy jednoty.
Pøiloženými složenkami lze zapla-
tit jak salár, jež slouží pro potøeby
našeho sboru, tak i dar na Jeroný-
movu jednotu. Své dary a pøíspìv-
ky mùžete také poslat bankovním
pøevodem na sborový úèet è.
1765788359/0800 u Èeské spoøitel-
ny. Variabilní a specifický symbol
prosím opište ze složenek. Ten, kdo
chce pøispìt na provoz „FUSIONu“

Pavel Hošek pøi pøednášce o islámu ve sborovém domìPavel Hošek pøi pøednášce o islámu ve sborovém domì
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(hudební sbor pro teenagery),
mùže tak pøímo uèinit na úèet
u FIO banky è. 2100482966/2010,
var.symbol 333, specifický symbol
opište z pøiložených složenek.

Salár i další dary a pøíspìvky je
možno platit také pravidelnými
mìsíènímu platbami z Vašeho ban-
kovního úètu nebo mùžete peníze
pøinést v hotovosti do farní kance-
láøe bìhem týdne èi v nedìli po bo-
hoslužbách.

Vzhledem k zapoèatým krokùm
smìrem k samofinancování církve
nás v pøíštích letech èeká postupné
navyšování našich pøíspìvkù. Chci
Vás vyzvat, abyste na to pamato-
vali a zamysleli se nad tím, zda
mùžeme sboru a naší církvi pøinést
ještì nìco navíc.

�������"!�	�#!�

Pavel Dušek

také v prùbìhu roku 2014 jsme
zápasili s výrazným deficitem pro-
vozních financí (z poèátku roku
2,72 mil.). Pøes tato ohrožení se
nám podaøilo nadále poskytovat
bez omezení všech 7 sociálních
služeb: Domov pro seniory Ohrada
(42 uživ.), POHODA - pobytová od-
lehèovací služba (26 uživ.), Domov
Jabloòová – domov se zvláštním
režimem (25 uživ.), Zahrada – den-
ní stacionáø (29 uživ.), Domácí péèe
– peèovatelská služba (43 uživ.),
Mozaika – sociálnì aktivizaèní služ-
by pro rodiny s dìtmi (65 rodin), Ru-
bikon – nízkoprahové zaøízení pro
dìti a mládež (111 uživ.). V poètech
uživatelù služeb sociálnì vylouèe-

ným (Rubikon a Mozaika) došlo
oproti roku 2014 k nárùstu poètu
klientù (rodin). Náklady støediska
v roce 2014 dosáhly 27 753 659 ko-
run, výnosy 27 844 214 korun, hos-
podáøský výsledek celého støediska
byl + 90 544 korun (reklama, Slo-
víèko nakonec aj.). K 31. 12. 2014
jsme mìli zamìstnáno 66 pracovní-
kù na hlavní pracovní pomìr a 32
pracovníkù na dohody. V prùbìhu
roku jsme realizovali další projekty
napø.: projekt Domov Harmonie
(cca 37 mil. - v záøí zahájení staveb-
ních prací na samotné rekonstruk-
ci), zdárnì jsme øešili projekt „Pojï-
te do školky“ (partnerem je Èlovìk
v tísni), je zpracována stavební do-
kumentace na Domov Vyhlídka (bu-
dova vedle Domova Jabloòová), na
níž sháníme 30 mil na realizaci.
Také jsme realizovali desítky akcí
otevøených veøejnosti, k nejvý-
znamnìjším patøí Den Diakonie,
Dobroèinná aukce Domov, výstava
Šumný Vsetín, Pochod brouèkù,
Benefièní koncert, Plesání s Diako-
nií a øada dalších. Na darech a spon-
zorství jsme získali celkem 2,53
mil. korun (mj. jsme mohli zakoupit
nové auto, vozíky, køesla, aj.). U pøí-
ležitosti 10. výroèí existence Diako-
nie Vsetín jsme vedle slavnostní
akcí vydali publikaci Slovíèko nako-
nec (J. David). Dìkujeme všem z
vás, kdo jste nás jakýmkoli zpùso-
bem podpoøili. Spolupráce se sbo-
rem se také realizovala dobrovol-
nickou prací napø. pøi stìhování
Domova Ohrada do prostor LDN,
formou zapùjèení sborových prostor



la a obleèení, špatnì dostupná léka-
øská péèe, nedostateèné vzdìlání,
atd. Proto jsme se rozhodli Tsiyon
podporovat. Roèní finanèní podpo-
ra èiní 6.000 Kè. Díky této èástce
má Tsiyon zajištìn pøístup ke vzdì-
lání (školné, knihy, pomùcky do ško-
ly atd.), boty, obleèení, denní jídlo
a lékaøskou péèi. Pokud byste chtì-
li Tsiyon také podpoøit, mùžete tak
uèinit u pokladní sboru, sestry Duš-
kové.

Dorost se po celou dobu scházel
pravidelnì v pátek od 16:00 -18:00.
Úèast je prùmìrnì 7 dìtí. Bìhem
loòského školního roku probíhala
celodorostová hra – „Pevnost
Boyard“. Letošní školní rok je v té-
matu celoroèní hry „Rychlé šípy“.
Vedoucími dorostu v tomto roce byli
povìøeni - Jarek Kotrla, Stanislav
Mikulík, Magda Nedbalová a Ja-
nèa Kuèerová.

V letošním roce probìhly opìt
dva tábory. První pro menší dìti –
na téma „Pod vlajkou Aslana“. Cel-
kem se úèastnilo 31 dìtí. Roli hlav-
ního vedoucího si vzala na starost

Zdeòka Polášková. Jako skupi-
noví vedoucí jeli Sára Fojtù, Magda
Kotrlová, Miša Staòková a Lucka
Urabnovská. Složení VTH týmu
bylo: Dan Voda, Miluška Makyèo-
vá. Jako zdravotnice jela Janèa
Kuèerová. Duchovní programy za-

Marek Fojtù
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Stanislav Mikulík

pro nìkteré naše akce, prací Do-
zorèí rady støediska zaštítìné pøed-
sedou B. Czudkem a místopøedse-
dou J. Davidem, pravidelnými bib-
lickými hodinami v našich senior-
ských službách, úvodními zamyšle-
ními faráøe P. Èemelíka na mìsíè-
ních poradách støediska, pùsobe-
ním J. Davida pøi rozlouèením se
zesnulými uživateli a také ochotou
øady z vás osobnì pomoci pøi dal-
ších našich aktivitách. Vdìènì pøi-
jímáme, že mnozí èlenové sboru na
nás pøejnì a také v modlitbách mys-
lí. Dìkujeme. Soli Deo gloria.

V roce 2014 navštìvovalo NŠ
ètrnáct dìtí, které byly podle vìku
rozdìleny do dvou skupin. Vedení
dìtí v NŠ se vìnovalo šest uèitelù.
Prùmìrná nedìlní úèast bylo devìt
dìtí.

Mladší skupinku dìtí mìly na
starosti sestry Miluška Makyèová,
Lenka Palová a Zora Žárská. Starší
dìti mìli na starosti Zdeòka Poláš-
ková, Markéta Surá a Marek Fojtù.

Také v loòském roce se dìti moh-
ly zúèastnit mimoøádných akcí, kte-
ré pro nì pøipravovali ochotní
bratøi a sestry:

- letní tábory
-potáborové víkendové setkání
- Mikulášská besídka
Spoleèné sbírky, které se vybíra-

jí v nedìlní škole, vìnujeme Tsiyon
Niquse adoptované dívce z Etiopie,
která žije ve velmi nároèných život-
ních podmínkách – nedostatek jíd-

Dan Žárský, øeditel
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pro vedoucí mládeží“. Na setkáních
se co dva týdny støída prùbìh se-
tkání. Jeden týden je pozván host,
který mluví na dané téma a druhý
týden se mládežnici rozdìlí do sku-
pin a následnì diskutují nad Biblic-
kým textem a modlí se ve skupince.
Na každém setkání mládeže se hra-
jí hry a zpívají písnì chval s dopro-
vodem kapely mládeže.

Organizujeme dvakrát za rok
setkání seniorù s promluvou fará-
øe, Veèeøí Pánì a pohoštìním a po-
dle zájmu i s dovozem a odvozem.
Seniorùm nad 70 let posíláme dopis
k narozeninám, pøi pùlkulatinách
a kulatinách je obvykle navštíví
faráø èi nìkterá sestra ze sboru. Or-
ganizuje Eva Dušková, pomáhá
Helena Davidová.

V první øadì považujeme za
nejdùležitìjší podìkovat vám, èle-
nùm sboru. Uvìdomujeme si, že
vdìk za to, èeho jste se kvùli nám
museli mnohdy vzdát, èasto pøíliš
neprojevujeme. Velmi si vážíme
každé formy podpory. Dìkujeme
všem, kteøí nám pøispìli v prùbìhu
fungování jakoukoliv èástkou, tìm
kteøí se o nás starají (peèou buchty
èi chystají obèerstvení) a hlavnì
i všem tìm, kteøí na nás myslí
v modlitbách.

Ve fusionu je nyní asi 20 mla-
dých lidí, z toho jich asi 15 pochází

Stanislav Mikulík
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jišťoval Stanislav Mikulík. Dìkuje-
me vedoucím za organizaci.

Tábor pro starší dìti probìhl
opìt v táboøišti Støítež nad Beèvou.
Tématem tábora byl „Tajemný støe-
dovìk“. Úèastnilo se 33 dìtí. Vaøení
obstarali Lucka Kulatá a Luïa Mi-
kulenèák. Vedoucími skupinek byli
Honza David, Lucka Šimková,
Lucka Urbanovská, Noemi Hrubo-
vá. Tým VTH jel ve složení Eman
Buzek, Lenka Mikulíková a Martin
Mikulík. Duchovní programy za-
jišťoval Stanislav Mikulík. Zdra-
votnicemi byly Janèa Kuèerová
a Sára Fojtù. Dìkujeme vedoucím
za pøípravu a realizaci tábora.

Dlouhodobì náš sbor spravuje
Táboøištì ve Støíteži nad Beèvou.
Toto táboøištì je hojnì využíváno
dalšími církevními subjekty po celé
léto. V brzké dobì je plánována re-
konstrukce objektu kuchynì a jí-
delny.

Mládež se schází pravidelnì
v pátek od 18:00 do pozdního veèe-
ra. Schází se prùmìrnì 13 mládež-
níkù. Vedením mládeže pro letošní
školní rok byli povìøeni Tomáš Mi-
kuš, Pavel Kotrla (Kobla) a Michal
Martinák, Stanislav Mikulík,
Lucka Nedbalová a Veronika Hruš-
ková. Mládež se pravidelnì úèastní
ekumenických akcí – Zemìtøes,
WF United a stejnì tak i seniorát-
ních akcí našeho seniorátu – SDM
a Valašských mládeží. Vedoucí se
úèastní školení „Nabíjeèka – kurz

Stanislav Mikulík
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vám chceme ukázat, kolik jsme
toho zvládli. Nebude samozøejmì
chybìt ani závìreèný èervnový kon-
cert a letní fusion rock camp.

Uvìdomujeme si, že bez vás by
toto dílo nikdy nevzniklo. Pokud
vnímáte, že vás Bùh volá do služby
ve fusionu nebo k podpoøe naší èin-
nosti, tak se nebojte øíci ANO. Pod-
poøit nás mùžete formou finanèní,
materiální, osobním zapojením, ale
také na modlitbách. V nejbližší
dobì plánujeme vytvoøit modliteb-
ní karty, na kterých budou pøed-
mìty, za které vnímáme potøebu se
pøimlouvat u Pána.

Pokud by vás èinnost fusionu
zajímala, pøijïte se podívat na
zkoušku.

Naší nejvìtší potøebou je mo-
mentálnì sehnat nástupce po Len-
ce Mikulíkové na vedení a dirigová-
ní sboru. Tohoto nástupce se nám
nedaøí dlouhodobì najít. Pøitom
máme ve fusionu spoustu šikov-
ných cérek, které odvedou kus prá-
ce, jenom by potøebovaly nìkoho

staršího a zkuše-
nìjšího, kdo by je
mentoroval, vedl a
pomohl jim, když si
nebudou vìdìt ra-
dy. Dále sháníme
vedoucí na work-
shopy kytary, zpì-
vu, bicích, kláves,
ale i napø. støíhání
videa, zvuèení, foto-
grafování atd. Po-
kud byste nám moh-
li alespoò trochu

z nevìøících rodin. Plno z nich má
možnost slyšet o živém Bohu prvnì.
Vnímáme, že nás Bùh povolal do
kontaktní služby jim øíci více o spa-
sení, které lze nalézt v Ježíši. Pev-
nì vìøíme, že cokoliv tito mladí lidé
slyší o Bohu a víøe, si pozdìji Bùh
mùže kdykoliv použít. Snažíme se
hlavnì budovat prostøedí plné pøi-
jetí a lásky. Svým chováním chceme
pøedávat správné životní hodnoty
a ukazovat na to, že køesťané jsou
obyèejní lidé.

V prosinci jsme završili pùlroèní
èinnost koncertem v kulturním do-
mì, který dopadl výbornì. Mnozí
èlenové fusionu mìli tu možnost
zpívat nebo hrát poprvé na veøej-
nosti a všichni byli nadšeni naším
úspìchem. V lednu jsme hlasovali
o nových písních, které se aktuálnì
uèíme. Plánujeme se zúèastnit
evangelizaèní akce Exit tour na
vsetínských školách, dále pojedeme
na sjezd fusionù z celé Èeské repub-
liky a zahranièí. Další akcí je pláno-
vaný fusion na bohoslužbách, kde
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chovní zázemí vytváøel Pavel Ème-
lík. Paní Borovièková dochází v rám-
ci canisterapie. V rámci setkání pro-
bíhají zejména spoleèné hry a ménì
nároèná výtvarná èinnost. Jako
v minulých letech nacvièili klienti
scénky v rámci Dne matek, pøi Mi-
kulášské besídce a v adventu.

MUDr. Vojtìch Zikmund oslavil
18.1. devadesátiny. Na jeho obìtavé
pùsobení na vsetínské internì vzpo-
m í n á m n o h o
vdìèných paci-
entù, na jeho
pùsobení jako
diakona (dnes
by se øeklo jáh-
na) Vizovický
sbor a na jeho
moudrá slova
øada pøátel ve
Vinohradském a Vsetínském sboru
i v Diakonii (kde byl jednu dobu
i èlenem ústøedního pøedstaven-
stva). Jsme rádi, že jej i jeho ženu
Alenu s jejich duchovní hloubkou
i životní zkušeností ve sboru máme!

Slavil v kruhu krásné rodiny
(Zikmundovi mají 7 dìtí, 21 vnou-
èat a zatím 14 pravnouèat), do kte-
ré se otisklo Vojtovo zamìøení na
službu druhým, moudrá zbožnost
a široký rozhled. V souèasné dobì
trpìlivì snáší obtíže, spojené s pohy-
bem na vozíku a pøi tom nám doka-
zuje, že i život ve vyšším vìku mùže
být plodný a radostný.

Vìra Volkmerová
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pomoci v tìchto oblastech, budeme
velice rádi a vdìèni.

Pokud by vás èinnost fusionu
zajímala, pøijïte se podívat na
zkoušku.

Pro tento školní rok vedou fusi-
on: Honza David ml., Martin Kne-
bl, Magda Nedbalová, Stanislav
Mikulík, Pavel Kotrla (kobla) a do
ledna 2015 Lenka Mikulíková. Len-
ce ještì jednou velice dìkujeme za
její nasazení a službu ve fusionu.

Úvazek pastoraèního pracovní-
ka po Lence Mikulíkové pøevzal od
ledna 2015 Pavel Kotrla (kobla),
který je hlavním vedoucím fusionu
a zajišťuje jeho organizaèní strán-
ku.

Pavel Kotrla (kotel) nám pomá-
há ve sboru a s workshopem kytary.
Do vedení workshopù se nám poda-
øilo zapojit i dìcka z fusionu zejmé-
na Davida Kotrlu (bicí) a Evu Køup-
kovou (zpìv).

Obèerstvení chystá Ivana Kotr-
lová a Kvìta Zajíèková.

Všem, kteøí se podílejí na èin-
nosti fusionu dìkujeme!

Pravidelných støedeèních setká-
vání našeho spoleèenství s osobami
s postižením pøi Horním sboru se
úèastnilo 10 osob, z toho 7 klientù
Domova Jitka (se kterými bývala
jedna vychovatelka). Spoleèenství
vede Vìra Volkmerová, s vaøením
pomáhaly Danuška Juøíèková, Kvì-
ta Zajíèková a Zdena Kotìnová. Du-

Za fusion sepsala Magda Ne-
dbalová a Pavel Kotrla (kobla)
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19.1. Pøijalo informace o dru-
hých bohoslužbách.

Rozhodlo, že první nedìle v mìsí-
ci budou první bohoslužby mít cha-
rakter bohoslužeb rodinných.

Rozhodlo o tom, že kazatelé pøi-
praví pøehled bohoslužeb a dalších
rozpis aktivit sboru na celý rok.

Schválilo systém poskytování
pøíspìvkù na akce pro sborové pra-
covníky.

Rozhodlo uspoøádat v záøí vzpo-
mínkovou akci k výroèí 100 let od
narození bývalého faráøe Emila
Ženatého.

Pøijalo informace o jednáních
s kazateli, kteøí byli osloveni s na-
bídkou pùsobení v našem sboru. Ti,
kteøí byli osloveni, však v dohledné
dobì neuvažují se zmìnou svého
pùsobištì.
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19.-25.1. alianèní týden modliteb
24.1. Pøednáška doc. Pavla Hoš-
ka: Èeši mezi vírou, nevìrou
a povìrou
25.1. pøednáška doc. Pavla Hoš-
ka: Islám a my
9.2. pohøeb Anny Bartuškové,
21.2.svatba Veroniky Hýskové
a Davida Paly
Pøipravované (kromì boho-
služeb o Velikonocích 3.-5.4.)
V dobì od 25.2. do 25.3. budou
místo støedeèních biblických
hodin postní veèery s hosty
22.3. výroèní sborové shro-
máždìní
26.4. Den Diakonie
13.5. bohoslužby na svátek Na-
nebevstoupení, spoleènì s DS
25.5. odpoledne pro starší a ne-
mocné èleny sboru

Svatba Veroniky Hýskové a Davida PalySvatba Veroniky Hýskové a Davida Paly
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23.2. Souhlasilo se zapùjèením kostela
pro dvì svatby èlenù sboru Apoštolské círk-
ve (18.7. a 19.9.).

Souhlasilo s tím, aby pøipravovaná eku-
menická akce ExitTour byla úèetnì vede-
na naším sborem.

Dohodlo zpùsob evidence úèastníkù
a sbírek pøi druhých bohoslužbách a také
vzalo na vìdomí posun zaèátku tìchto bo-
hoslužeb na 10.55 hodin.

Zabývalo se termíny pro pøípravu veli-
konoèních dopisù a doporuèilo zaøadit do
dopisù èlenùm, se kterými sbor nemá delší
dobu kontakt, zvláštní list.

Schválilo návrh rozpoètu na rok 2015,
který bude pøedložen výroènímu sborové-
mu shromáždìní.

Jmenovalo inventarizaèní komisi, kte-
rá pøipraví inventuru, jež musí být prove-
dena pøi odchodu faráøe.

Zabývalo se výhradami nìkterých èle-
nù sboru k umístìní promítacího plátna
na stìnì hlavní místnosti sborového do-
mu, kde je mozaika ve tvaru køíže s tím, že
by plátno mìlo být umístìno tak, jak bylo
zamýšleno pøi jeho poøízení.

Rozhodlo o dobrovolné postní sbírce ve
prospìch žen v Etiopii, kterým pomáhá
Diakonie.

Sborová úèetní v lednu, tedy v dobì, kte-
rá je kritická z hlediska roèní uzávìrky
a dalších administrativních povinností, si
zlomila (postupnì) obì ruce. Pøesto bylo
všechno hotovo vèas, asi díky odolnosti Evy
Duškové na bolest a nejspíš i díky manže-
lovi, který se ve sborovém úèetnictví také
vyzná a svou ženu ani svùj sbor neopustil.
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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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Ptá se kudlanka nábož-

ná jetele: „Jeteli, proè ty se
nemodlíš?“ Jetel na to špit-
ne: „Víš, já nechci být spa-
sen.“

Ptá se opraváø u nebes-
ké brány: „Proè jsem mu-
sel zemøít tak mladý?“
„Jak mladý? Podle vyfak-
turovaných hodin máš mi-
nimálnì 108 let!“


