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nou, ale nìkdy i takovou,
která se vyznaèuje defici-
tem vìcnosti a velkorysos-
ti…Tím nemá být odsunuto
bokem pozvání pro všechny,
kteøí by si chtìli najít novì
nebo opìtovnì cestu do naše-
ho sborového spoleèenství.
Zveme zejména vás, bratøi
a sestry, kteøí jste pøihláše-
nými èleny našeho sboru:
pøipomeòte si duchovní od-
kaz našich pøedkù a také
svojí úèastí na sborovém
životì dejte najevo živý,
osobní vztah k cestì Pána
Ježíše Krista. Dnes záleží
skuteènì jen na nás…

Tzv. veèerní kostel, kona-
jící se 1x mìsíènì, má jinou
strukturu, než dopolední
bohoslužby; z nich ale vy-
chází.

Toto bøeznové èíslo sborového listu je
koncipováno m.j. pro výroèní sborové shro-
máždìní, které se bude konat v rámci boho-
služeb v nedìli 25.3. v 9.30 hodin. Uvádí
tedy zejména zprávy za rok 2017 pro toto
shromáždìní. List je s pøedstihem rozesí-
lán spolu s velikonoèním sborovým dopi-
sem, aby se èlenové sboru mohli se zpráva-
mi seznámit a pøi sborovém shromáždìní
se k nim kvalifikovanì vyjádøit.

Milé sestry, milí bratøi!
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Motto: Mìj rád svùj sbor, jaký je, a ne

jaký bys jej chtìl mít. A sbor ať i tebe pøijí-

má, jaký jsi, a ne jakého tì oèekával.

Základním pilíøem duchovního života
sborového spoleèenství jsou nedìlní boho-
služby v kostele od 9.30 hod. pro dospìlé
i dìti. Jednou mìsíènì jsou pak pøipravo-
vány rodinné bohoslužby, pøi nichž dìti ne-
odcházejí do Nedìlní školy, ale zùstávají v
kostele až do konce. Pravidelnì 1 x mìsíè-
nì (a ve svátcích) je pøi bohoslužbách vys-
luhována svatá Veèeøe Pánì. – Dùvodem
k radostné vdìènosti je pravidelnì zaplnì-
ný kostel úèastníkù – léta vìrnì pøicházejí-
cích i novì pøíchozích, aktivnì vytváøejí-
cích radostné a živé spoleèenství víry a lás-
ky, která je ochotná pøijímat druhé, rozdá-
vat radost, šíøit atmosféru dùvìry, unést
bez zatrpklosti a rezignace kritiku – vìc-
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Co se v denním tisku nedoèteme

Cti otce svého i matku svou, abys

dlouho živ byl a dobøe se ti vedlo na

zemi. (5. Mojžíšova, 5.kapitola,16.verš)
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Dále se ve sboru konají biblické
hodiny na faøe a v Ústí na Obecním
úøadì s potìšitelnou úèastí i rozho-
vory nad biblí. Od podzimu se zaèa-
la scházet skupina dìtí mladšího
školního vìku k hodinám nábožen-
ství a skupinka dorostu k pøemýš-
lení nad základními køesťanskými
pojmy. Mládež se schází pravidelnì
v rùzném, spíše menším poètu. Ka-
zatel také koná biblické hodiny v
Domovì Harmonie na Ohradì a na
Jabloòové, stejnì tak jako v Domo-
vì pro seniory na Jasence, a to ve
spolupráci s kazateli ostatních círk-
ví na Vsetínì.

Sbor má další èetné aktivity, kte-
ré budou popsány v samostatných
zprávách. Všem, kdo se aktivnì ují-
máte dobrovolné èinnosti ve sboru,
patøí upøímný dík. Samozøejmì bu-
deme rádi, když i další nabídnou
své schopnosti ve prospìch našeho
spoleèenství. Možnosti rozvíjení
sborové èinnosti jsou témìø neome-
zené, omezené jsou jen naše lidské
zdroje a síly. Vìøíme však, že s Boží
pomocí a pùsobením Božího slova
budeme všichni moci být pro své
okolí zdrojem inspirace, povzbuze-
ní i posily.

Pavel Freitinger

V èase uplynulém od loòského
sborového shromáždìní se staršov-
stvo sešlo celkem 11x. Obsah schùzí
je v zásadì shodný. Pøevaha probí-
raných témat je spojena s organiza-
cí sborového života èi služeb, do
toho vstupují aktuální události,
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které je nutné vyøešit. Myslím, že
jednání staršovstva je vìcné a pro-
bíhá v (sestro-)bratském duchu. Ne
vždy se shodneme v pohledu na vìc,
ale není to dùvodem k nevraživosti
a zatrpklosti. Pøijímáme se takoví
jací jsme, s rùznými duchovními
dùrazy èi životními zkušenostmi a
prosíme o moudrost, aby naše roz-
hodování vedlo k oslavì Hospodina.

Vítám rozhovor, který se vede
o obnovì sboru. Myslím, že je tøeba
si ujasnit, zda dìláme správné vìci,
anebo vìci správnì (ale beze smys-
lu). Doufám, že až skonèí debata a
rozhodneme se, co je pro nás správ-
né, pak také všichni, kdo o tom mlu-
vili pøiloží ruku k dílu. Jen tak se
nìco zmìní. Jsem pøesvìdèen, že
nemáme èekat na to, co udìlá faráø,

Když nìkdy slyším hlasy ze sbo-
ru, že nìco není, jak bychom si pøed-
stavovali (napø. málo dìtí v mlá-
deži) a staršovstvo se o to nezajímá,
nestará, mrzí mne to. Zpravidla
o tom staršovstvo hovoøilo a snažilo
se vymyslet, co podniknout (u mlá-
deže spojení s Leskovcem; a ochotný
Dan Žárský, který nabídl pomoc a 2
roky se s mládeží scházel). Èasto to
ale skonèí na tom, že „nejsou lidi“.
Nenajde se nikdo, ani na výzvu, ani
na požádání a tak se nic nezmìní.

Jsem pøesvìdèen o tom, že k víøe
v Boha patøí také práce na Boží vini-
ci. A ta nespoèívá v chození do kos-
tela (to už je spíše sklizeò), ale v oko-
pávání, støíhání, zalévání - obyèejné
práci, kterou jsme schopni zvlád-
nout (protože schopnosti jsme od
Boha každý dostali podle potøeby).
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staršovstvo, soused v lavici ... Po-
kud se mi zdá, že nìco nejde jak by
mìlo, mám se ptát pøedevším sám
sebe, co pro to mohu udìlat já.

Vìøím, že každý z nás by rád v
našem kostele vidìl více dìtí, mlá-
deže, dospìlých, ale pokud budeme
èekat až je nìkdo pøivede, zorgani-
zuje anebo až se jim rozsvítí a pøi-
jdou sami, tak se pravdìpodobnì
nedoèkáme.

Daniel Fojtù

prak-
t i c k ý m z p ù s o b e m

Lenka Palová
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Hlavní náplní mé práce PP

v Horním sboru jsou návštìvy. Bý-
vám vyslána napø. popøát k naroze-
ninám èlenùm sboru, kteøí mají
nad 70 let. Jsem ráda, že mùžu na-
vštívit i lidi, kteøí se již nedostanou
na bohoslužby èi jiné sborové akti-
vity z dùvodu nemoci èi nedostup-
nosti. Nìkolikrát jsme s p. faráøem
a dalšími èleny sboru potìšili i ná-
vštìvou spojenou s Veèeøí Pánì. Vì-
nuji se také organizaci setkávání
maminek s malými dìtmi, které
bývá v úterky každých 14 dní ve
sborovém domì. Zúèastòují se jich
nejen maminky od nás ze sboru, ale
i maminky, které nechodí nikam do
kostela. Tìší mì, že tak mohu

p ø i b l í ž i t
køesťanství i lidem, kteøí o nìm nic
nevìdìli, napø. tím, že jim pomùžu
s nákupem, dovézt k doktorovi, po-
moct v jednání s úøady atd. Navštì-
vuji rovnìž lidi, kteøí jsou na cestì
hledání Boha a øeší spoustu dùleži-
tých životních otázek. Své práci se
vìnuji s radostí.
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Dìti se schází pravidelnì každou
nedìli od 9.30 ve sborovém domì.
Výjimkou je první nedìle v mìsíci,
kdy se všechny dìti úèastní rodin-
ných bohoslužeb spoleènì s rodièi.
Kromì tìchto pravidelných setkání
se podaøilo, díky Zdeòce Poláškové
a dalším ochotným vedoucím, reali-
zovat i jiné akce (malý tábor, miku-
lášskou besídku, víkendovku atd.).
V prùbìhu spoleèného setkání dìti
poslouchají biblické pøíbìhy, zpívají
a hrají hry. Spoleèná sbírka, kterou
dìti mezi sebou vyberou, je urèena
na podporu studia chudé africké
dívky. Nedìlního setkání se úèastní
prùmìrnì 8 dìtí (v letošním škol-
ním roce se v NŠ prostøídává 12 dì-
tí), které se v prùbìhu setkání dìlí
do dvou pracovních skupinek. Kaž-
dá skupinka má svého vedoucího,
uèitele NŠ. Rád bych podìkoval
všem, nejen uèitelùm NŠ, kteøí svùj
èas a úsilí vìnují našim dìtem.
A také tìm, kteøí na tuto službu
myslí ve svých modlitbách.

Marek Fojtù

Setkávání mládeže probíhalo
pravidelnì v pátek od 18.30, vyjma
úèasti na spoleèných akcích mlá-
deže mimo Vsetín. Tìch jsme se
však úèastnili ménì než v pøedcho-
zích letech. Neprobìhl ani tradièní
letní mládežnický pobyt, ani sil-
vestrovské setkání mládeže, které
se vìtšinou konalo na Krošenku.
Schùzek mládeže se úèastnilo také
nìkolik mladých z okolních evange-
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lických sborù, zvl. z Leskovce. Do
letních prázdnin byla prùmìrná
úèast cca 8 osob. Obecnì se poèet
mládeže výraznì snížil, mj. s ohle-
dem na pøechod øady mládežníkù
na vysoké školy a témìø nulový ná-
stup nových mladých z našeho sbo-
ru èi odjinud. Situace s mladými
v našem sboru je stále ještì pozna-
menána odchodem Stanislava Mi-
kulíka, našeho bývalého kazatele,
nejen ze sboru, ale také z naší círk-
ve. Na vedení mládeže se podíleli
Pavel Kotrla (který po letech plné-
ho nasazení v této oblasti s vede-
ním mládeže skonèil), Martin Kne-
bl, Dan Žárský a od záøí Pavel Frei-
tinger, jehož pøíchod, vèetnì dvou
dcer, byl pro mládež velkou posilou.

Vnímám téma mladých ve sboru
jako doposud nedostateènì øešené,
proto jsem ve sboru koncem roku
inicioval setkání na téma „Mladí
v našem sboru“ s cílem zmapovat
situaci a nalézt odpovídají øešení.
Osobnì se domnívám, že dlouho-
dobì není možné pìstovat jiné poje-
tí zbožnosti na setkáních mládeže
a jiné v ostatních sborových spo-
leèenstvích, jak jsme tomu byli
v minulosti svìdky. Pokud máme
postupnì vrùstat do spoleèenství
od nedìlky pøes náboženství, kon-
firmaèní pøípravu, mládež, fusion,
biblickou...a potkávat se na nedìl-
ních spoleèných bohoslužbách, mu-
síme najít a stále hledat spoleèné
vyjádøení naší víry. Musíme si také
zodpovìdìt na otázku „Jak se má
v dnešní dobì ve sborech pracovat
s mladými?“. Buïme pøipraveni na

skuteènost, že pro nás, kteøí jsme
zvyklí na sborový automatismus“
(na mládež automaticky pøicházejí-
cí z našich sborových rodin), bude
budoucí situace urèitì znamenat
výrazný posun v pøístupu k práci
s mladými i k vlastní praxi víry. Ne-
bojme se do této práce, bude-li to
potøeba, vìnovat také pøípadnì
více prostøedkù (profesionalizace).
Vytrvale nalézejme prostor pro za-
pojení mladých do služeb ve sboru.
Nezapomínejme povzbuzovat, mod-
lit se, zajímat se a oceòovat každé-
ho, kdo se mladým vìnuje.

Jsem si vìdom, že dobré øešení
nenalezneme bez našeho osobního
nasazení, zaujetí a obdarování.

Soli Deo gloria.
Dan Žárský

Milé sestry a bratøi, milí pøátelé,
vážení ètenáøi, pøednì bych chtìl
podìkovat všem obìtavým dárcùm
za jejich pøíspìvky, které umožnily
našemu sboru být živým sborem
s mnoha aktivitami. Vaše dary po-
mohly také mnoha sborùm naší
církve i mnoha potøebným lidem,
jak v naší republice tak i v zahra-
nièí. Pro tyto „cizí“ úèely jsme vloni
vybrali a odeslali 108.215 Kè

Mimo naši pravidelnou sboro-
vou èinnost jsme v loòském roce
dokonèili opravu farského bytu a
zahájili jsme úpravu zahrady pro
setkávání pøátel, bratøí a sester
nejen z našeho sboru, i pro ostatní
lidi ze Vsetína. Abychom mohli za-
bezpeèit aktivní køesťanský život

„
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našeho sboru neobejdeme se bez
finanèního zabezpeèení. I když
pøíspìvky státu církvím ještì stále
existují, potøebujeme na vìtšinu
èinností našeho sboru dary od èlenù
naší církve. A do budoucna bude
potøeba èím dál vìtší Vaší štìdrosti.

V letošním roce také chceme dál
rozvíjet naši práci s dìtmi a mlá-
deží a tìch, co se schází v hudební
skupinì Fusion, chceme se setká-
vat se støední generací i kvalitnì
sloužit nejstarší generaci a nemoc-
ným a pomáhat všem lidem, kteøí
budou potøebovat a budou oèekávat
naši pomoc. Pokud tuto práci máme
dìlat dobøe potøebujeme k tomu
i dostateèné finanèní zabezpeèení
a to získáme díky Vaším darùm
a pøíspìvkùm.

V obálce najdete i letáèek Jero-
nýmovy jednoty. Ta pomáhá sbo-
rùm, které opravují nebo budují
sborové budovy fary èi kostely.
Naše sbírka vloni byla 85.800 Kè.
Na druhé stranì náš sbor obdržel
v loòském roce dar z Jeronýmovy
jednoty ve výši 60.000 Kè, který
jsme použili na opravu bytu faráøe.

Rád bych Vás vyzval a povzbudil
ke stejné èi ještì vìtší štìdrosti než
byla loni. Vaše pøíspìvky a dary bu-
dou využity pro práci v našem sbo-
ru i v naší církvi a pomohou rozvíjet
køesťanské spoleèenství u nás i ve
svìtì a v nemalé míøe pomohou
mnoha potøebným lidem. Tyto dary
a pøíspìvky mùžete platit jednak
pomocí složenek, které pravidelnì
pøikládáme k velikonoènímu dopi-
su nebo poslat pøevodem z Vašeho

bankovního úètu na sborový úèet è.
1765788359/0800 u Èeské spoøitel-
ny. Variabilní a specifický symbol
prosím opište ze složenek. Velice se
osvìdèily pravidelné mìsíèní
pøíspìvky, ať již zasílané pøes ban-
ku nebo pøinášené v hotovosti do
kanceláøe sboru. Pro mládežnickou
aktivitu „Fusion“ máme zøízený
speciální úèet u FIO banky è. úètu
2100482966/2010, specifický sym-
bol použijte z pøiložených složenek.

Pavel Dušek

Náklady
Provozní
Mzdové vè. pojištìní
Repartice a person. fond
Ostatní
Náklady celkem

skut. 2017
292 641
358 656
168 793
482 780

1 302 870

plán 2018
300 140
365 000
228 993
226 000

1 120 133

Pøíjmy
Sbírky
Dary
Salár
Ostatní pøíjmy
Pøíspìvky a dotace
Celkem pøíjmy

skut. 2017
197 540
253 520
509 250
175 222
190 628

1 326 160

plán 2018
200 000
225 000
510 000
174 000
34 000

1 143 000

Hospodáøský výsledek 23 290 22 867

PØEHLED HOSPODAØENÍ
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Již nìkolik let se snažím pomá-

hat s údržbou a drobnými opravami
na majetku našeho sboru. Tedy ma-
jetku nás všech. Mottem mé práce
je výzva apoštola Pavla uvedená v
listu Øímanùm 12, 6: „Nesmýšlejte
vysoko, ale vìnujte se všedním služ-
bám.“ a v 1. Korintským: „ ... jsou
rozdílné služby, ale tentýž Pán ...“
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Poèátek roku byl ve znamení úsilí
o dokonèení rekonstrukce farského
bytu. Tak, aby byl byt plnì pøipra-
ven pro rodinu našeho nového pana
faráøe. Chci touto cestou ještì jed-
nou podìkovat vám všem, kteøí jste
nezištnì a ochotnì pomáhali a to
finanèními prostøedky, prací nebo
obojím. Vytrvalým modlitebníkùm
za zdar díla je také tøeba podìkovat.

S pøicházejícím jarem pokraèo-
valy práce s obnovou (po léta) zane-
dbávané farské zahrady. Byla vyká-
cena èást nemocných a pøestárlých
stromù, keøù a døevin. Vysbíráno
kamení, igelit a jiné smetí. Èást od-
padu byla odvezena v nìkolika eta-
pách na pøívìsném vozíku do sbìr-
ného dvora. Ovšem døevin z oøezù
a kácení bylo tak velké množství, že
je musely (na dvakrát) likvidovat
pøizvané Technické služby mìsta
Vsetín a to pøivezeným štìpkova-
èem. Dále se (v prùèelí farské budo-
vy) podaøilo vykopat množství koøe-
nù a paøezù náletových døevin,
pùdu pøekopat, zakrýt geotextilií,
osadit plastovým obrubníkem a za-
sypat mulèovací piniovou kùrou.
Keøe skýtající nadìji na revitalizaci
byly omlazeny radikálním sestøi-
hem, pøihnojeny a také nìkolikrát
ošetøeny proti rzi. Zbylý volný
prostor jsme oseli trávou.

Další etapa v revitalizaci zahra-
dy byla pøerušena a to z dùvodu ote-
vøení široké sborové diskuze nad
uspoøádáním a využitím hlavní plo-
chy zahrady (mezi kostelem HS
a farou). Iniciativu v této vìci pøe-
vzal bratr kurátor, který se také

sám pustil do organizace rozsáhlé
pøestavby zahrady vèetnì nového
vstupu na zahradu, v místì u scho-
dištì kostela. Dokonèení akce se
uskuteèní v letošním roce. Za dùle-
žité považuji zmínit opravu hlav-
ních vstupních dveøí do kostela,
které již vykazovaly znaèný stupeò
tzv. atmosférické koroze døeva. Oše-
tøení bylo provedeno speciálním
nátìrem. Postup byl konzultován
a schválen odborníkem na restau-
rování. Co øíci závìrem? Myslím, že
je nereálné a zbyteèné uvádìt zde
pøesný výpis všech drobných oprav
provádìných na sborovém majetku
v prùbìhu celého roku, jako jsou na
pøíklad: výmìny žárovek a vadných
elektrozásuvek, oprava zvonku,
výmìna zámku hlavních dveøí fary,
montáž èidla osvìtlení nad tyto
dveøe, opravy nábytkových zámkù
nìkolika skøínìk inventáøe sboro-
vého domu, montáž nových úspor-
ných svítidel na pánských zácho-
dech, oprava starých dožívajících
židlí a tak dále. Ostatnì nejsem v
žádném pøípadì sám, kdo tu a tam
zajistí dílèí opravu, údržbu nebo
vylepšení. Tøeba v minulosti poøí-
zením nového nábytku a hracího
koutku pro dìti v malém sále, nebo
vloni osazením svítidel kostela
úspornými žárovkami. A je to tak
dobøe. Vždy se jedná o hodnoty, kte-
ré sloužily našim pøedkùm, dnes
slouží nám a mají sloužit i dalším
generacím. Záleží ovšem jenom na
nás jak se ke svému majetku cho-
váme a budeme chovat.

Ivan Vodák



Nicménì jsem pøesvìdèen, že u nás
by to šlo taky. Jednou z cest by moh-
lo být zapojování fusioòákù do rùz-
ných chválících kapel, které v na-
šem sboru vznikají. Škoda, že se
tak nedìje. Bratøi a sestry nevím
už, jak to lépe napsat a øíct… Fusi-
on prostì není záležitostí pár ve-
doucích, kteøí ho budou nadšenì
dìlat do vyèerpání svých sil. Ale je
to aktivita, která svým zamìøením
pøináší evangelium mladým ne-
vìøícím lidem v našem mìstì skrze
hudbu a vztahy a jako taková se
týká celého našeho sborového spo-
leèenství. Pokud se má od záøí 2018
ve Fusionu nìco zmìnit a podaøit,
tak to musíme udìlat SPOLU.

Pavel Kotrla

Schùzky Spoleèenství Horního
sboru s postiženými se již delší
dobu konají ve støedu - název se ale
už vžil z dob, kdy jsme se scházeli
v pondìlí. Kromì 3 èlenù ÈCE se ho
úèastní klienti Domova Jitka -
prùmìrnì 7 osob. Pokud dovolí èas,
máme s našimi èleny biblický pro-
gram. Po pøíchodu klientù z Jitky je
hlavním programem kanisterapie,
kterou vede p. Vìra Borovièková
z Rùžïky. Stává se èasto, že vìtšina
úèastníkù je s velmi trpìlivým
psem Endym a pøitom probíhá vese-
lá zábava s tetou Vìrkou, která
svým typickým humorem pøispívá
nejen k pobavení klientù, ale i k je-
jich výchovì. Ostatní hrají spo-
leèenské hry nebo zpívají oblíbené
písnièky. Mezitím v kuchyni pøi-
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Od poslední zprávy ze sborového

shromáždìní klesl poèet fusionáku
na 10 èlenù. Je to zpùsobené odcho-
dem silné skupiny kvùli pøípravám
na maturitu. Odešli nám i vedoucí,
co vedli sbor. Protože v takovém poè-
tu nemá Fusion moc cenu dìlat (10
lidí na sbor i kapelu je opravdu má-
lo), tak nás èeká jedna výzva a to
uspoøádat v záøí 2018 velký zvací
koncert pro školy ve spolupráci
s Fusionem ÈR. Aby tato akce mìla
úspìch, musí se nám podaøit oslovit
školy, ať na tento koncert pošlou
své studenty 8. a 9. tøíd ZŠ a všech
ètyø roèníkù SŠ. A taky potøebuje-
me do záøí sestavit stabilní tým ve-
doucích, kteøí se novì pøíchozím
studentùm budou hlavnì hudebnì
a vztahovì vìnovat. Nìkteøí vedou-
cí budou totiž ve fusionu prùbìžnì
konèit. Aby se tento „restart“ Fusio-
nu podaøil, potøebujeme pomoc Vás
èlenù sboru a staršovstva. Sami
jako vedoucí to nezvládneme. Fusi-
on svým rozsahem není aktivita
pro pár nadšencù, ale je to aktivita
pro celé spoleèenství sboru. Další
výzvou, která se nám jako sboru
delší dobu nedaøí, jsou návazné ak-
tivity pro studenty z Fusionu, kteøí
by projevili hlubší zájem o víru a
køest. Toto v souèasnosti úspìšnì
supluje spoleèenství mládeže z CB
Jasenka, které je otevøené lidem
nevìøícím a hledajícím. Postupnì si
tam už našlo cestu 7 fusionákù.
Mají tak možnost být v intenzivnìj-
ším spoleèenství køesťanù než je na
Fusionu možné. Jsem za to vdìèný.
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ce This child here poøádá letní tá-
bor pro rodiny uprchlíkù z východní
Ukrajiny. K tomuto úkolu se nabídl
Martin Knebl, jehož doprovodili
dva mladí ze sboru v Leskovci. Naši
dobrovolníci byli velmi nápomocní
a nápadití, jejich úèast byla poøada-
teli tábora velmi ocenìna.

Letošní sdílené bohoslužby pøi-
pravujeme opìt na pátou postní ne-
dìli, letos to bude 18. bøezna, tedy
týden pøed sborovým shromáždì-
ním. Do pøípravné skupiny se zapo-
jil bratr faráø Pavel Freitinger.
Bìhem spoleèných bohoslužeb chce-
me sboru v Cumberlandu krátce
pøiblížit 100. výroèí naší ÈCE. Èin-
nost skupiny koordinuje a zprávu
podává Jana Buzková.

Poèet pracovníkù Diakonie Vse-
tín k 31.12.2017 na hlavní pracovní
pomìr: 92, na dohody: 79. Celkem
jsme byli v roce 2017 nablízku 483
lidem, kteøí se bez pomoci zvenèí
neobejdou. Pomáhali jsme 251 seni-
orùm a 232 uživatelùm - dìtem,
mladým lidem a rodinám s dìtmi,
kteøí jsou ohroženi sociálním vy-
louèením. Zahájili jsme stavbu Do-
mov Vyhlídka a získali cca 37 mil.
na její realizaci (5 mil. stále ještì
chybí). Nastoupila koordinátorka
dobrovolnictví. Rozbìhl se projekt
Spoleènì do školy, kdy máme na
MŠ asistentky, které pomáhají dì-
tem ze sociálnì znevýhodnìných
rodin. Probìhly tradièní akce jako
Brouèci, Aukce, Ples Spoleènì, Šum-
ný Vsetín apod.

�������.��	����

pravujeme s Kvìtkou Zajíèkovou a
Danuškou Juøíèkovou obìd - všem
chutná a je to vlastnì hlavní bod
programu. Je to radostné spoleèen-
ství, kterému dopomohou také drob-
né sponzorské dary, za které srdeè-
nì dìkujeme. Prosíme, myslete na
nás ve svých modlitbách.

Vìra Volkmerová

�����������������������
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Komunikaci s partnerským sbo-
rem zaštiťuje asi pìtièlenná skupi-
na. Vymìòujeme si informace o akti-
vitách ve sboru a sdílíme své rados-
ti i starosti. Tìžištì naší práce je v
pøípravì spoleèných bohoslužeb.
V loòském roce se uskuteènily 2.
dubna, pátou postní nedìli, výchozí
text byl o vzkøíšení Lazara. Bylo
tøeba pøipravit kázání s dvoutý-
denním pøedstihem, aby mohlo být
pøeloženo a vèas posláno do Cum-
berlandu. Vzhledem k tomu, že
jsme nemìli stálého faráøe, této úlo-
hy se zhostil Daniel Pala, kázání
pøeložila sestra Alena Zikmundo-
vá. Kázání z Cumberlandu pøeloži-
la Hanka Sívková. Pøipomnìli jsme
též 500. výroèí reformace Luthero-
vou písní Hrad pøepevný a v krát-
kém videu, které natoèil Jan David
ml. jsme presbyternímu sboru v
Cumberlandu pøedstavili náš sbor.
Již pøi spoleèných bohoslužbách
jsme informovali o zámìru, vyslat
dobrovolníky z øad mládeže na
Ukrajinu, do Odìsy, kde bývalý fa-
ráø z Cumberlandu Robert Gamble
v rámci své humanitární organiza-
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Denní stacionáø Zahrada:

Domácí péèe:

Domácí hospic Devìtsil
- Odlehèovací služba:

Poèet klientù: 38

Od 19.6.2017 jsme zmìnili pro-
vozní dobu - od 7:30 - 17:00 hod.,
využívali 3 uživatelé,
oslavili jsme 10. výroèí otevøení
stacionáøe,
setkání s rodinnými pøíslušníky
téma opatrovnictví,
výjezd pracovníkù do stacionáøe
ve Chvalèovì,
proškolení všech pracovníkù
v bazální stimulaci,
uskuteènìné výlety, setkání s
osobnostmi, mezigeneraèní se-
tkání, trénování pamìti, vzpo-
mínání, vaøení, peèení, pedik-
úra, cvièení, spoleèenské hry,
zahradní èinnosti, rukodìlné
èinnosti apod.

Poèet uživatelù: 74 (12 mužù, 62
žen). V pøímé péèi peèovatelky
odpracovaly 1206 hod. + 476 hod.,
tj. èas strávený na cestì k uživateli

Rozvezli jsme 4.401 obìdù, tj.
1214 hod.,
zakoupili 20 nerezových termo-
jídlonosièù.

29 klientù (8 mužù, 21 žen).
V pøímé péèi peèovatelky odpraco-
valy 1554 hod. + 837 hod., tj. èas
strávený na cestì k uživateli.

Hlavní události ve službì:

Hlavní události ve službì:

�

�

�

�

�

�

�

�

Domov Harmonie:

Domov Jabloòová:

Poèet uživatelù: 49 + odlehèovací
služba 24.

24 vìtších akcí pro uživatele do-
mova; každé úterý biblická hodi-
na - 2x roènì s Veèeøí Pánì, 10x
za rok ØK nedìlní bohoslužba
8 pravidelných dobrovolníkù,
kteøí ve službì odpracovali pøes
723 hodin
Poøízení zvedáku Viking

Poèet uživatelù: 28

Podaøilo se zvládnout období,
kdy jsme se potýkali s nedostat-
kem personálu,
proškolit personál (nové techni-
ky bazální stimulace, individu-
ální plánování prùbìhu služby,
zorganizovat pravidelné akce
pro uživatele (zahradní slav-
nost, vystoupení dìtí),
upravit nìkteré prostory v Do-
movì (kanceláø pro vrchní
sestru, stravovací zázemí pro
personál, pracovnu personálu ve
2. patøe, vymìnit nìkterá umy-
vadla v pokojích uživatelù),
viditelnì ale nenápadnì oznaèit
cedulemi budovu i kanceláøe,
navázat spolupráci s Diakonií
SURO Nìmecko a zorganizovat
první stáž pracovníkù,
dovybavit Domov (nové matrace
pro uživatele, lùžkoviny, nové
PC, nové várnice),
poøídit dekontaminaèní stroj
Medivak, i pro Domov Vyhlídka.

Hlavní události ve službì:

Hlavní události ve službì:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Komunitní centrum - Naše cesta
454 kontaktù / Komunitní centrum
navštívilo celkem 88 èlenù komu-
nity.

Èlenové komunity se zapojili se
do pøíprav a realizací celkem
12ti akcí a aktivit pro nì samot-
né èi pro dìti,
spoleènì se službami Mozaika
a Rubikon se nìkolik èlenù ko-
munity podílelo na realizaci akcí
pro dìti: Pohádkový bál, Letní
dìtský den, Slavnostní akade-
mie, pìvecká soutìž Doremi,
Dìtský den, fotbalový turnaj,
spoleènými silami se velmi zda-
øil letní koncert Idy Kelarové
s dìtským sborem Èhavorenge
a hudebníky Èeské filharmonie

,
nejvìtší úspìch však již druhým
rokem zaznamenala Mikuláš-
ská nadílka,
po celý rok probíhaly taneèní
dílny pod vedením Gabriely Pa-
èanové – dìti vystoupily na Ver-
nisáži Šumný Vsetín, Valašské
záøení a odvezly si 1 a 3 místo
z taneèní soutìže v Hranicích na
Moravì.

Dan Žárský

�

�

�

�

�

na Poschle

Hospicová služba:

Mozaika:

Rubikon:

9 hospicových pacientù (z toho jen
2 využili odlehèovací službu),
4 muži, 5 žen.

Od 1.11.2017 uzavøena smlouvu
s VZP na odbornost 926 - pilotní
program paliativní péèe VZP,
zakoupili jsme 3 elektrické polo-
hovací postele.

Poèet rodin, kterým jsme poskyto-
vali službu: 46

V kvìtnu 2017 jsme založili pro-
gram Douèování pro dìti z uži-
vatelských rodin, v rámci tohoto
programu bylo v roce 2017 pod-
poøeno 17 dìtí,
ocenìní Amálie Chlápkové
v rámci Národní ceny sociálních
služeb Peèovatel/ka roku 2017
úspìšnì probìhlá akce Krabice
od bot, kde se vybralo a následnì
rozdìlilo pøes 600 dárkù.

98 uživatelù, 2770 kontaktù / 1181
intervencí

Pravidelnì probíhaly taneèní a
hudební dílny,
uspoøádali jsme mini a maxi do-
remi, Fotbalový turnaj na Po-
schle, pohádkový bál, Slavnost-
ní akademii, preventivní pøed-
nášky s policií ÈR o první pomo-
ci, navštívili jsme skautský tá-
bor v Jasenné, Letní dìtský den,
Zoo v Lešné, eko centrum Hostì-
tín, NZDM „Kampak“ Valašské
klobouky, Drom v Brnì aj.

�

�

�

�

�

�

�

Hlavní události ve službì:

Hlavní události ve službì:
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25.3. Výroèní sborové shromáždìní
22.4. Den Diakonie
29.4. sborová nedìle a koncert

Kudykam-u
20.5. Svatodušní bohoslužby
25.5. Noc kostelù

9.30 hod. bohoslužby (soubìžnì
nedìlní škola).

18.00 hod. -
veèerní kostel“.

14.30 biblická v Penzionu na
Ohradì.

18.00 hod. biblická na faøe.

10.00 hod. „Pondìlníèek“.
17.00 hod. nácvik FUSIONU

9.30 hod. biblická v Domovì
Jabloòová.
18.00 hod. biblická v Ústí na
obecním úøadì.

13.30 hod. setkání mladších dìtí
na faøe.
14.30 hod. konfirmaèní cvièení.
18.30 hod. setkání mládeže.

Nedìle:

Pondìlí:

Úterý:

Støeda:

Ètvrtek:

Pátek:

18.00 hod. -
modlitební setkání na faøe.

14.30 hod. biblická v Domovì
Harmonie.
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14.00 hod. - každý druhý týden -
bohoslužby v Domovì pro seniory
na Jasence.

1. nedìle v mìsíci -

3. nedìle v mìsíci -
„

9.30 - každé druhé úterý - setkání
maminek s malými dìtmi.

��,� ���������"�������23454
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br. faráø

Staršovstvo: schválilo mož-
nost ubytovat sestru Ciru Gutierez
ve vikárce v dobì jejího pobytu na
Vsetínì v èervenci a srpnu t.r.
Schválilo konání tradièní postní
sbírky do obálek pro „Oázu míru“
v uprchlickém táboøe v Jordánsku,
kde pùsobí naše Diakonie. Zabý-
valo se prozatímními výstupy z roz-
hovorù ve skupinì, která hledá in-
spiraci pro prohloubení duchovního
života sboru a rozhodlo prezentovat
tyto výstupy na výroèním sborovém
shromáždìní. Hovoøilo o pøípravì
velikonoèních sborových dopisù a
o jejich roznesení èlenùm sboru.
Vzalo na vìdomí výsledky hospoda-
øení v roce 2017 a rozpoèet na rok
2018 a doporuèilo výroènímu sboro-
vému shromáždìní schválit tento
rozpoèet. Vzalo na vìdomí infor-
maci o tom, že Eva Dušková pøedá
k 1.4. sborové úèetnictví Ivì Kotrlo-
vé. Schválilo využití kostela
v rámci festivalu United v srpnu t.r.

S povdìkem pøijalo informaci
o testování pøímého pøenosu našich
bohoslužeb pøes internet. Pøipojení
bude možné nalézt na webových
stránkách našeho sboru.

kromì velikonoèního programu
Postní veèery:
6.3. ses. far. Lenka Freitingerová,
13.3. br. faráø Jiøí Palán,
20.3. Petr Maláè
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V nedìli po kostele se tam vaøí výborná

káva, nejèastìji „alžírská“ (tedy se šleha-
èkou a vajeèným koòakem), ale v poslední
dobì má tato káva zdatnou konkurenci: do
velké sborové místnosti jedna rodina poøí-
dila kávovar, který umí širokou øadu speci-
álních druhù espressa. A tak kdyby nìkdo
nebyl úplnì spokojený s bohoslužbami, na
kávì ve sboráku si urèitì pochutná.

„Tati, co je to predesti-
nace?“ Ptá se chlapec, neu-
stále pøekvapovaný cír-
kevní hantýrkou. „Víš,
chlapèe, to znamená, že je
rozhodnuté, jestli èlovìk
pùjde do nebe nebo do
pekla.“ „Aha“ mudruje
chlapec, „To jako když
nám v cestovní kanceláøi
nabízeli letenky do rùz-
ných destinací?“ „Ne tak
docela, v té cestovce jsme
si destinaci, tedy kam poje-
deme, mohli naštìstí vy-
brat.“

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

Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus Neprodejné*

www.hornisbor.cz
hornisbor@email.cz

V kanceláøi je ve všední
dny od 9 do 12 hodin
vìtšinou pøítomen br. far.
Freitinger, pøípadnì úèetní
E. Dušková. V ostatní
dobu vyøídíte potøebné
vìci po telefonu: 732 116
894 (br. far. Freitinger)

Redakèní rada: Jana Buz-
ková, Jaroslav Kotrla,
Marek Fojtù, Jan David
Korektura: Blanka Fojtù
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Pøi výroèí reformace: „Pane faráøi, tatí-

nek øíká, že náš starý Trabant bude
pøejmenován na Luterùv vùz.“ „A proè-
pak?“ „Protože Luther prý také øekl: Zde
stojím a nemohu jinak.“

foto z Diakonie


