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Toto èíslo sborového listu je vìnováno
zprávám o stavu sboru, tak jak zaznìly na
výroèním sborovém shromáždìní 25. 3.
Na následujících øádcích mùžete tedy
sledovat, co všechno se ve sboru dìje, respektive v uplynulém roce dìlo, a jak to vnímají ti, kteøí jsou za jednotlivé služby odpovìdní. A také se dozvíte, co to všechno stojí.

1) Zpráva kazatelù
(pøednesl Pavel Èmelík)
Nìco ze statistiky: K 1. lednu 2011 mìl
sbor 1798 èlenù, bìhem roku pøibylo 14
èlenù (7 køtem a 7 pøistìhováním), 32 èlenù sboru zemøelo, 8 se odstìhovalo, 11 bylo
vyòato z evidence po revizi kartotéky sboru, takže k 31. 12. 2011 mìl náš sbor 1761
èlenù (úbytek 37 èlenù). Na bohoslužbách
nás bývalo v prùmìru 122 (o 3 ménì než
v roce 2010).
Bohoslužby v nedìli a o svátcích se konaly pravidelnì. Ve službì se vystøídalo
v prùbìhu roku více pravidelných kazatelù
(P. Èmelík, J. Kováøová, B. Martin, S. Mikulík). Prùbìh a dùvody zmìn jsou podrobnìji uvedeny ve zprávì br. kurátora. Chtìl
bych pouze pøipomenout nìkteré hosty,

Co se v denním tisku nedoètete
Milujte své nepøátele a modlete se za
ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť
posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Slyšeli jste, že bylo øeèeno: Nezcizoložíš. Já pak vám pravím, že každý,
kdo hledí na ženu chtivì, již s ní zcizoložil ve svém srdci. (Matouš, 5. kap.)

kteøí u nás kázali: f. Martin
Fér, f. Jan Hudec, j. Ota Mikoláš a br. Jiøí Tomášek. P.
Èmelík a br. Daniel Pala
pravidelnì sloužili na ekumenických bohoslužbách ve
Valašských Kloboukách.
Kazatelé Horního sboru pøíležitostnì sloužili i v jiných
sborech v okolí. Varhanní
doprovod organizuje br.
Dan Žárský, kromì nìho
jsme u varhan mohli vidìt
br. Vladimíra Novotného
ml., ses. Alenu Zikmundovou a Martu Doubravovou.
Pravidelnì zpíváme ze zpìvníkù Svítá s doprovodem
hudební skupiny pod vedením br. Daniela Paly. S vdìèností pøijímáme i pøímluvné modlitby z øad èlenù sboru, které zajišťuje br. Jan
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Surý. Dále zmíním pouze ty aktivity, které nejsou zmínìny v samostatných zprávách: Pokraèovaly
biblické hodiny ve sboru, ve farní
kanceláøi. Biblické hodiny pravidelnì probíhaly i v Penzionu a v Domovì pro seniory na Ohradì (ve spolupráci s Dolním sborem ÈCE)
a v DPS Karolinka (ve spolupráci
s FS ÈCE Huslenky). Od zaèátku
roku do Velikonoc a pak opìt na podzim, od øíjna do konce roku se scházelo ekumenické biblické spoleèenství na Obecním úøadì v Ústí za
aktivní spolupráce bratrù z Køesťanských sborù. Pokraèovaly i biblické hodiny v Janišovì, kde kromì
nás kazatelù pravidelnì sloužila
i ses. Helena Davidová. U Davidových starších se pravidelnì setkávala samostatná domácí skupinka.
Pravidelnì každý týden se zaèaly
konat biblické hodiny i v Diakonii
na Jabloòové (ve spolupráci s CB
Jasénka, DS ÈCE, pravidelnì
slouží i diakon Jan David st.), a 1x
mìsíènì v denním stacionáøi pro
seniory Zahrada. Mívám i pravidelné biblické úvody na pracovních
poradách støediska Diakonie.
V minulém roce pokraèovalo
modlitební Nedìlní setkávání odpoledne každou 1. nedìli v mìsíci. Prochází všemi generacemi a slouží
k povzbuzení zúèastnìných a modlitební podpoøe sborové práce. Z iniciativy br. Dana Fojtù ml. se zaèala
opìt scházet støední generace.
Díky iniciativì novì nastoupivšího jáhna Stanislava Mikulíka
a relativnì dostateènému poètu
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dìtí se od podzimu opìt podaøilo
zahájit vyuèování v Biblickém
kroužku na ZŠ Integra. V roce 2011
nebyla konfirmace pro nezájem
tìch nìkolika dìtí, které byly zvány
do konfirmaèního cvièení. Od podzimu však do nového konfirmaèního roèníku nastoupilo (postupnì)
celkem 5 hochù. V loòském roce
jsme se již podruhé pøipojili k akci
pro veøejnost Noc kostelù. V létì se
na Vsetínì poprvé uskuteènil vícedenní køesťanský hudební festival
pro mládež s názvem United. Mnozí mladí se podíleli aktivnì na organizaci, já jsem byl èlenem týmu duchovních poradcù. O duchovní poradenství mìli mnozí zájem. Pokraèovala i další-komornìjší-ekumenická setkání jako je Týden modliteb za jednotu køesťanù na zaèátku
roku a pravidelná ètvrtletní setkávání duchovních vsetínských církví
na faøe sousedního Dolního sboru.
V uplynulém roce jsem úspìšnì
ukonèil šestileté studium na ETF
UK Praha. Uzavøela se tak další
etapa mého života, která znamenala nejen rozšíøení vìdomostí, ale
i urèitý duchovní posun a také jiné
postavení v církvi. I když jsem vdìèný za všechno, co jsem mohl studiem získat, stále si uvìdomuji, že
práce ve sboru je spojena se spoustou všedních vìcí, pro které získané
znalosti nejsou podstatné. Stále
vnímám sbor jako spoleèenství, které je tìlem Kristovým, v nìmž každý hraje sice odlišnou, ale stejnì
nepostradatelnou roli, bez ohledu
na úroveò vzdìlání. Pøál bych si,

abychom o našem sboru mohli øíkat, že je dobøe prospívajícím živým
organismem spíše, než dobøe fungující organizací. Na závìr bych
rád vyjádøil podìkování vám všem,
kteøí jste v uplynulém roce vìnovali
své síly, svùj èas, své peníze, své
modlitby, ruce i ústa na budování
našeho sboru. Uvìdomuji si, že ne
všechno funguje, jak má. Rozvoj
sborových aktivit nìkdy vede k pøetížení jednìch a opomenutí druhých. Život v tak pestrém a nìkdy
až nepøehledném spoleèenství, kterým Horní sbor bezesporu je, pøináší i nároèné chvíle. Vyžaduje trpìlivost a lásku. Kéž nám všem Pán
stále žehná a obdaøuje nás svým
Svatým Duchem, dává pokoj do srdce i moudrou odvahu, abychom právì zde, v tomto spoleèenství, mohli
prožívat užiteèné, blahodárné a prospìšné vanutí tohoto Ducha.

2) Zpráva kurátora
(pøednesl Vladimír Buzek)
Vážení a milí èlenové Horního
sboru, sestry a bratøi, doplòuji ještì
krátce zprávu kazatelù svou zprávou pøedsedy staršovstva:
Staršovstvo se sešlo v roce 2011
celkem 10x k øádné schùzi a jen
nìkolika málo schùzkám mimoøádným - po bohoslužbách.
Z jednání staršovstva v roce
2011 byly pro èleny sboru nejzajímavìjší následující výstupy:
Do provozu byly uvedeny nové
webové stránky. Fasáda kostela
byla po opakovaných nájezdech
zlodìjù uvedena do pùvodního sta-

vu, nìkteré mìdìné prvky byly po
dohodì s památkáøi nahrazeny
plastovými podobného vzhledu. Po
nìkolika jednáních staršovstva
byla v létì provedena výmìna dlažby ve velkém sále sborového domu,
což byla nejnároènìjší akce minulého roku v hodnotì 70 000 Kè.
Probìhla volba nových poslancù
a náhradníkù na konvent (abecednì): Vladimír Buzek, Daniel Fojtù,
Pavel Dušek a Vìra Volkmerová,
náhradníci v poøadí Ladislav Ponèík, Helena Davidová, Daniel Pala,
Richard Polomík.
Byla opravena støecha sborového domu.
Staršovstvo rozhodlo o pronájmu sborového bytu po sestøe
Janèaøíkové. Bylo rozhodnuto o doplnìní nezbytného vybavení pro
táboøištì ve Støíteži.
V personálním obsazení ve sboru v roce 2011 došlo k podstatným
zmìnám: Sestra faráøka Jiøina Kováøová ukonèila své pùsobení na
Horním sboru k 30. 6. 2011 a od
1. 7. 2011 byl sbor administrován
br. faráøem Petrem Maláèem z Hošťálkové. V pøedchozím nelehkém
období, kdy sestra faráøka po smrti
manžela onemocnìla a souèasnì br.
Èmelík èerpal studijní volno, vypomáhal ve sboru br. faráø Bernard
Martin. Od 1. 9. 2011 nastoupil do
sboru novì zvolený jáhen br. Stanislav Mikulík. Horní sbor se tak stal
zøejmì prvním administrovaným
sborem se dvìma jáhny. Tato situace skonèila poté, co br. Èmelík
ukonèil v listopadu 2011 své studi3

um na ETF a byl zvolen faráøem
sboru od 1. bøezna t.r. Bratr Richard Polomík opustil místo sborového pastoraèního pracovníka
a kostelníka v záøí, od 1. 10. 2011
nastoupila na pozici pastoraèní pracovnice s polovièním úvazkem sestra Lenka Mikulíková, která se
ovšem vìnuje hlavnì vedení souboru Fusion. Kostelnickou práci vykonává br. Svatopluk Polomík.
Pokraèovalo a rozvíjelo se partnerství se sborem presbyterní círk-

ve v Cumberlandu v USA.
Závìrem bych rád podìkoval
všem presbyterùm/presbyterkám a
aktivním èlenùm/èlenkám sboru za
jejich práci, dìkuji i všem, kdo se
podíleli na pøípravì a prùbìhu tohoto sborového shromáždìní. Dìkujeme vám za vaše dùležité finanèní
pøíspìvky. Dìkujeme také za vaše
neménì dùležité pøímluvné modlitby za práci sboru, církve i jejích
pøedstavitelù a prosíme, abyste vytrvali.

3) Zpráva o hospodaøení v r. 2011 a rozpoèet na r. 2012
(pøedložila Eva Dušková a Pavel Dušek)
Výdaje v tis. Kè
skut. 2011 rozp. 2012 Poznámka
Spotøební materiál
3
3 kanceláøské zboží
Energie
50
52 svìtlo a topení v kostele
Prodané zboží
39
24 nákup èasopisù a knih
Cestovné
32
25
Dary køesťan. služby
9
9
Spoje
31
32
Inkaso
80
81
Pøíspìvek na byt kazatelù
40
60
Mzdové náklady
306
250 úèetní, kostelník
Poskytnuté dary
9
20
Repartice seniorátní
19
22
Repartice celocírkevní
49
61
Odvod do pers. fondu
143
175 2 kaz.,1/2 past. prac.
Ostatní vè.oprav
312
220 také dìti, mládež, Fusion
CELKEM
1122
1044
Pøíjmy
Sbírky
Dary
Salár
Z hosp. èinnosti
Z prodeje majetku
Dotace nadací a Mìsta
CELKEM
Rozdíl
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skut. 2011 rozp. 2012
215
220
303
240
457
495
23
15 prodej èasopisù a knih
3
1 prodej nahrávky CD
35
50
1037
1021
-85

-23 Uhrazeno ze zùstatkù

V rámci „mimoøádného hospodaøení“ (t.j. celocírkevních sbírek
jako jsou Jeronýmova jednota, pomoc tøetímu svìtu, solidarita sborù, na církevní tisk, na bohoslovce...) se vybralo a odvedlo 185 tis.
Kè.

4) Revizní zpráva sborových
úètù
(pøednesl Antonín Juøíèek)
Èlenové revizní komise: Hana
Kotrlová, Marcela Tkadleèková
a Antonín Juøíèek, kontrolované
období: rok 2011, termín kontroly:
8. 3. 2012
Výsledek kontroly: Èlenové komise zkontrolovali všechny souhrnné pokladní pøíjmové a výdajové
doklady è.1 – 512, které pøi
prùmìrném obsahu 6 položek pøedstavují pøes 3000 paragonù a ostatních dokladù. Zkontrolovány byly
také bankovní výpisy è. 1 – 52 z bankovního úètu èíslo u Èeské spoøitelny za období od 1.1.2011 do 31. 12.
2011, které obsahují 442 položek
a tyto byly porovnány s položkami
uvedenými v úèetním deníku, vèetnì pøíspìvkù na salár, Jeronýmovu
jednotu, Fusion, darù, mimoøádných sbírek a dokladù od zakoupených vìcí.
Byly zkontrolovány rovnìž
ètvrtletní výpisy termínovaného
vkladu u ÈSOB.
Pøíjmové a výdajové doklady
jsou øádnì oèíslovány a podepsány
urèenými osobami a stav výpisù
z úètu u penìžního ústavu souhlasí
s prùbìžným stavem v úèetním de-

níku. Agenda sborových úètù, vedená sborovou úèetní Evou Duškovou
je pøehledná.
Stav na bìžném bankovním
úètu u Èeské spoøitelny byl:
ke dni 1. 1. 2011 ...... 219 473,73 Kè
ke dni 31. 12. 2011 ....146 267,87 Kè
Stav na termínovaném vkladu
u ÈSOB byl:
ke dni 1. 1. 2011 ..........15 105,91 Kè
ke dni 31. 12. 2011 ......15 101,23 Kè
K tomuto vkladu u je tøeba podotknout, že až do roku 2010 byl
tento vklad nepatrnì ziskový cca
100 Kè roènì. Za rok 2011 u tohoto
vkladu vykázala ÈSOB poprvé minimální ztrátu v èástce 4,68 Kè.
Stav pokladny èinil:
ke dni 1. 1. 2011 ...........4 365,00 Kè
ke dni 31. 12. 2011 ..........484,00 Kè
Poèáteèní i koneèné stavy pokladní i bankovní z pøedcházejícího
období na sebe navazují a souhlasí.
Sborové úèetnictví je vedeno
pøehlednì a provedenou kontrolou
nebylo zjištìno žádných nedostatkù èi porušení hospodaøení.
Hlavní èást sborových pøíjmù je
závislá na sbírkách a darech jednotlivých èlenù sboru, proto revizní
komise doporuèuje, aby èlenové
staršovstva v dalším období pøi rozhodování o výdajích sboru, dbali na
zodpovìdné a šetrné zacházení s finanèními prostøedky sboru.
Vzhledem k tomu, že ve sborovém hospodaøení a vedení úèetnictví za uplynulý rok nebylo zjištìno
závad, doporuèuje revizní komise
sborovému shromáždìní zprávu ke
schválení.
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5) Zpráva o nedìlní kole
(pøednesl Marek Fojtù)
V NŠ se v souèasné dobì støídá
17 dìtí a 3 uèitelé NŠ. Prùmìrná
úèast je 10 dìtí.
Dìti se v NŠ scházejí každou nedìli s výjimkou první nedìle v mìsíci, kdy se všechny spoleènì úèastní
shromáždìní.
Za poseldních pár let nám poèet
dìtí výraznì klesl (v podstatì na
polovinu), což není dáno demografickým vývojem, ale zejména skuteèností, že rodièe dìtí, které byly
pokøtìny v našem sboru, sami do
sboru nechodí.

6) Zpráva za dorost a tábory
(pøednesl Stanislav Mikulík)
Letošním tématem dorostu se
stala zlatá horeèka. Dìti cestují
z Mexika na Aljašku. V dorostu hrajeme hry, zpíváme, modlíme se,
a zamýšlíme se nad Biblí. Jezdíme
také na chalupu Krošenk. Pravidelnì se schází 4 kluci. Vedoucími
jsou Jarek Kotrla, Lucka Šimková
a Sára Fojtù. Možná, že vás napadá, jestli má smysl dìlat dorost pro
ètyøi dìti. Rozhodnì má. Troufám si
øíct, že kluky dorost baví, nejvíce je
tedy baví vydìlávání penìz pro cestu na Aljašku. Rozhodnì bych chtìl
vyzvat èleny našeho sboru, aby dìti
do dorostu zvali a vodili. Jsme otevøeni nejenom dìtem ze sboru, ale
i dìtem mimo náš sbor. Nás sbor
poøádá dva tábory – pro mladší dìti
a pro starší dìti. Tábor pro mladší
dìti byl, co do kapacity obsazený.
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Jezdí dìti z našeho sboru a jejich
kamarádi a také dìti z Leskovce.
Loòský tábor byl na chatì Nivce
v Semetínì a téma bylo „Boj s èasem“. Letos opìt využijeme tuto
chatu. Velký tábor se poslední dobou potýká s nedostatkem dìtí. Letos jelo 17 dìtí z celkové kapacity
29 dìtí. Jezdí dìti z našeho sboru
a jejich kamarádi a také dìti z Leskovce. Tábor bývá na již tradièním
místì – na táboøišti ve Støíteži nad
Beèvou. Souèástí této služby je také
stavba, bourání a údržba táboøištì.
Náš sbor se o toto místo stará,
udržuje jej. Každý rok se toto táboøištì musí kompletnì postavit
a pak zbourat. Naše táboøištì pronajímáme i dalším organizacím.
Bývá po celé prázdniny obsazeno.
Od letošního roku byla také ukonèena spolupráce s YMCA Brno. Souhrnem musím øíct, že tyto tábory
mají v našem sboru už mnohaletou
tradici a jsem vdìèný Bohu za to, že
nám dal touto cestou možnost zvìstovat evangelium dìtem a ovlivòovat touto cestou životy dìti. Rád
bych vás ještì povzbudil v šíøení
pozvánek na tábory. V souèasnosti
jsou k dispozici buï v kanceláøi,
anebo pøi hlavním východu z našeho kostela.

7) Zpráva za mláde
(pøednesl Pavel Kotrla)
V uplynulém roce se nás na mládeži scházelo kolem 10 lidí, ale
poèet hodnì kolísal. Scházíme se ve
sborovém domì o pùl sedmé a vìtšinou zaèínáme hrami, pak si zazpí-

váme a potom pokraèujeme hlavním programem, který mívá host
nebo faráø. Mládež se hodnì zapojuje do služby, jako jsou tábory, dorost, Fusion a jezdíme na rùzné akce. O prázdninách jsme jeli na Campfest a s tím se spojily hory a Akvapark. Taky jsme se zúèastnili jako
dobrovolníci festivalu UNITED
a i když to bylo obèas nároèné, tak
nás to všechny naplnilo a letos jdeme zase. Mimo takové vìtší akce se
konala i spoleèná mládež všech
vsetínských mládeží plus víkendovka Zemìtøes (z rùzných církví)
a taky valašská mládež, kterou
poøádá náš seniorátní odbor mládeže (cca jednou za 3 mìsíce). Na
podzim jsme mìli oblíbený Krošenk
kde jsme chystali døevo na zimu,
a na Silvestra jsme se na nìj vrátili
a prožili moc požehnaný èas i s kamarády z Fusionu. Nakonec bych
jenom pøipomnìl, že do výboru byla
zvolena Lucie Nedbalová z CB, která už delší dobu navštìvuje naši
mládež, Martin Mikulík a Pavel
Kotrla.

8) Zpráva o dorostu
v Leskovci
(pøednesl Richard Polomík)
Tøetím rokem se schází dorost
v Leskovci podporovaný naším sborem. Rád vám pøedkládám nìkolik
bodù, které jsou dùvodem k vdìènosti Pánu Bohu za jeho požehnání
a pøízeò. Z øad pøedloòských leskoveckých konfirmandù se našly tøi
cérky, které spolu se mnou dorost

s chutí a zapálením vedou. V únoru
a bøeznu jsme se spoleènì zúèastnili kurzu Efektivního vyuèování dìtí
(jak dìtem srozumitelnì pøedávat
evangelium). Rádi zpíváme, s kytarovým doprovodem nám ochotnì
vypomáhá Pavel Kotrla Kotel nebo
Martin Knebl, za což moc dìkujeme. V tamním sborovém domì jsme
dostali k dispozici místnost, vymalovali ji, sehnali finanèní prostøedky, nechali udìlat nový nábytek
a pøetvoøili ji na klubovnu. Výbornì
funguje spolupráce s místní základní školou, její uèitelé dorostu fandí.
Podìkování patøí Lucce Kulaté, která nám pomáhá kontakt se školou
zprostøedkovat. Do dorostu pøichází na páteèní schùzky okolo 15 dìcek, které jsou nadšené, rádi se
modlí a zvou své spolužáky a kamarády. Modlete se prosím spolu s námi za Boží pøízeò a pomoc pro dorost v Leskovci.

9) Zpráva o køesanské
slubì
(pøednesla Helena Davidová)
Letos máme v kartotéce 309 jubilantù nad 70 let vìku. Tento poèet
se v posledních letech pøíliš nemìní. Asi 20 sester èi bratøí je navštìvuje. Tìm, kteøí návštìvy nechtìjí,
nebo jsou vzdáleni, zasíláme k narozeninám dopisy. Také se 2x do roka
setkáváme pøi odpoledních bohoslužbách s veèeøí Pánì. Pøi èaji, kávì, chlebíèku a zákusku si potom
povídáme. Pøijïte mezi nás!
Ve sboru jsou i další služby.
O nìkterých víme a jsou vidìt, jiné
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také fungují, i když pøíliš vidìt nejsou:
Velikonoèní a vánoèní dopisy
l
musí nìkdo napsat, nìkdo graficky upravit a rozmnožit, pak se
musí pøipravit obálky, nasáèkovat a roznést. Dopisù bývá cca
950.
Každou nedìli vaøí nìkdo kávu,
l
èaj, èokoládu, abychom si mohli
spoleènì po bohoslužbch povídat
a sdílet se, èi se jen pozdravit.
Srdeènì zveme!
Každé pondìlí funguje služba
l
v kuchyni pro pøípravu obèerstvení skupiny FUSION.
Každou nedìli nìkdo stojí u dvel
øí kostela a vítá pøíchozí.
Obèas se pøipravují rùzná pol
hoštìní pro hosty.
Nìkdo zajišťuje vaøení obìdù pøi
l
rodiných setkáních.
Nìkdo zajišťuje pomoc pro socil
álnì slabší v našem sboru.
Nìkdo peèuje o bezdomovce
l
a jiné poznamenané lidi mimo
sbor.
Nìkdo se stará o objednání a disl
tribuci èasopisù.
Nìkdo pøipravuje tento sborový
l
list.
Urèitì jsem na nìco zapomnìla
– omlouvám se. Srdeèné díky všem
za jejich ochotu a vìrnost!! Sloužíme z lásky k našemu Bohu. Na odmìny jsme ve sboru slabší, ale o to
vìtší bude, ne pro nìjaké naše zásluhy), ta v nebi, ne?
Pøidejte se, rádi se necháme vystøídat nebo posílit!
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10) Zpráva za FUSION
(pøednesl Jaroslav Kotrla)
Schází se nás cca 25. Cíl Fusionu
je „kontaktní služba“. To znamená,
že každý kdo k nám pøijde, se dozví,
že vìøíme v Krista a má tøi možnosti: Zùstat kvùli hudbì a Krista ignorovat, nebo odejít, protože mu Kristus vadí, a za tøetí: zùstat kvùli hudbu a zajímat se o Krista. Užší tým,
který se stará o Fusion: Mikulíková
Lenka, Kotrla Pavel („Kotel“), Mikuš Tomáš, Valtr Mira, Adámek
Tom („Jim“), Èmelík Pavel, David
Jan ml., Fuksová Lidka, Kotrla Jaroslav.
Dìkuji za Vaše modlitby, podporu a finanèní dary.

11) Zpráva o loutkovém
divadle
(pøednesla Miriam Kotrlová)
Na zaèátku roku 2011, po naší
roèní èinnosti, jsme se rozhodli
smìøovat èinnost loutkového divadla také k teenagerùm, kteøí navštìvují Fusion. Sehráli jsme pro
nì krátké zvací pøedstavení a od
zaèátku bøezna jsme pøipravovali
workshop pro 4 dìvèata. Našim cílem bylo pøedat základy hraní
s loutkami, vytvoøit scénáø, kulisy
a zahrát na hlavním koncertì Fusionu v kvìtnu jednu scénku. Avšak
vzhledem k nepravidelnosti setkávání, a malému zájmu úèastnic,
naše cíle nebyly naplnìny. Mimo
poøádání workshopu jsme provázeli s loutkami únorový dìtský karneval a následnì jsme pøipravili pøed-

stavení v Hošťálkové.
Zatím nejvìtší akcí divadla Líza
a spol. bylo pøedstavení konané
v rámci Noci kostelù (v kvìtnu), na
které jsme cílenì zvali dìti
ze vsetínských mateøských škol
(zúèastnilo se ho asi 50 dìtí). Poslední pøedstavení pøed letními
prázdninami jsme zahráli v Rùžïce
(26. 6. 2011).
Po prázdninách jsme se zaèali
scházet v øíjnu, kdy jsme vìnovali
èas zkoušek opìtovnému nácviku
hraní s loutkou. Nacvièili jsme Vánoèní scénku, kterou jsme zahráli
na 4. adventní nedìli na Dìtské Vánoèní slavnosti. Vzhledem k rozrùstající se èinnosti loutkového divadla jsme si objednali u obèanského sdružení Veselé rukavice ušití
4 nových loutek. Další dvì loutky
nám byly darovány, za což jsme velmi vdìèni. Chtìla bych podìkovat
všem èlenùm naší loutkaøské skupiny – Mirce Ponèíkové, Milušce
Mikulenèákové, Jarku Kotrlovi
ml., Milušce Makyèové, Libì Kováøové, Sáøe Fojtù, Honzovi Davidovi a dalším spolupracovníkùm za
jejich nasazení a aktivní úèast pøi
zkouškách i vystoupeních. Také
chceme podìkovat bratøím ze sboru, kteøí nám v prùbìhu minulého
roku zhotovili zadní èást pódia
a stojánky na loutky.
Ráda bych touto cestou podìkovala i Vám všem ostatním, kteøí
nás podporujete svými modlitbami
i finanèními dary, ze kterých poøizujeme loutky a další potøebné vìci.
Dìkuji i Pánu za jeho vedení

a vìøím, že si nás dál bude používat
jako svùj nástroj zvìstování evangelia dìtem.

12) Zpráva za Pondìlníèek
(pøednesla Vìra Volkmerová)
Pravidelných setkávání našeho
spoleèenství s postiženými pøi Horním sboru se úèastnilo v prùmìru
8 osob, z toho 5 osob jsou klienti Domova Jitka (se kterými bývaly dvì
vychovatelky) a 3 osoby jsou ze
Vsetína a okolí. Spoleèenství vede
Vìra Volkmerová, v kuchyni se
o obìdy obìtavì starají Danuška
Juøíèková, Dobromila Èmelíková
a Ludmila Radava. Smyslem je setkávat se pøi spoleèné zábavì (stolní aj. hry), pøi rùzné ménì nároèné
výtvarné èinnosti (obèas pøišla pomoci pracovnice Elimu Jana Martinková), zpívání písnièek a taneècích. Tato èinnost byla zúroèena pøi
nìkolika vystoupeních na krajské
úrovni ve Zlínì a jinde. V režii Domova Jitka se i vsetínští èlenové
úèastní nìkterých pobytových akcí
o prázdninách (Kychová, Velké Karlovice). Nedílnou souèástí bylo pøedvánoèní setkání s rodièi a aktivní
úèast na sborové vánoèní besídce.
Èlenové Pondìlníèku též pøedvedli
scénku v rámci oslav Dne matek.
7. bøezna se úèastnily vzpomínkové
slavnosti u pomníku TGM. Uskuteènil se také zájezd do Luhaèovic.
Oblíbená jsou setkání v Rùžïce,
kde si u paní Borovièkové mohou
užít jízdy na koni. Paní Borovièková pravidelnì dochází do Pondìlníèku se svým psem. Chvilky ka9

nisterapie pøinášejí klientùm radost a možnost zklidnìní.
Nezapomínáme, že Pondìlníèek
je spoleèenství pøi sboru ÈCE a snažíme se na schùzkách pravidelnì
seznamovat s biblickými pøíbìhy
a postavami s následným spoleèným modlitebním ztišením. Dìkujeme všem, kteøí na nás myslí jak
modlitbami, tak i finanèními dary.

13) Zpráva o partnerství
se sborem First Presbyterian
Church v Cumberlandu, stát Maryland, USA (pøednesla Hana Sivková)
Na jaøe r. 2011 jsme zahájili spolupráci s naším partnerským sborem v Cumberlandu. První návštìva probìhla v èervnu u nás, když
pøijela Joan DeVee Dixon a uspoøádala varhanní koncert v našem kostele. Po koncertì mìli zájemci možnost sejít se s J. Dixon a dozvìdìt se
vice o jejím sboru a o našem partnerství. Na podzim bratr Dan Žárský bìhem své pracovní cesty po
USA navštívil sbor v Cumberlandu,
kde byl srdeènì pøijat. Èlenové našeho sboru také mìli pøíležitost dozvìdìt se více o celém pobytu Dana
Žárského, který pro nás pøipravil
poutavé vyprávìní a fotografie. Na
první adventní nedìli jsme slavili
spoleèné bohoslužby se sborem
v Cumberlandu. K této myšlence se
chceme vrátit i v letošním roce. Stále platí možnost dopisování s našimi pøáteli. Kdokoliv se také mùže
podìlit o své zkušenosti s vírou
a svìdectví. Jedním z dalších na10

šich spoleèných cílù je podpora nìkterého dìtského domova na Ukrajinì. S našimi americkými pøáteli
jsme se dohodli, že tato spolupráce
bude trvat minimálnì ještì další
2 roky.

14) Zpráva o èinnosti
støediska Diakonie
(pøednesl Dan Žárský)
Hospodaøení Diakonie Vsetín
v roce 2011 (mùže se ještì drobnì
zmìnit): náklady 26 358 345 Kè,
výnosy 26 411 508 Kè, tzn. hospodáøský výsledek 53 163 Kè vè. hospodáøské èinnosti (služby cca 25 tis.
ve ztrátì). Støedisko vlastní cca
43,7 mil. majetek (na vìtšinu má
pøedkupní právo mìsto Vsetín).
K 31. 12. 2011 pracovalo ve Støedisku 77 zamìstnancù vè. dohodáøù
(z toho 62 pracovníkù na hlavní pracovní pomìr). Podaøilo se udržet
rozsah našich sociálních služeb:
Domov pro seniory Vsetín Ohrada
- 32 lùžek, Odlehèovací služba Vsetín Ohrada - 4 lùžka, domov se zvl.
režimem Domov Jabloòová - 20 lùžek, peèovatelská služba Domácí
péèe - 28 uživatelù, denní stacionáø
Zahrada - 34 uživatelù (zde došlo
k nárùstu uživatelù), nízkoprahové
zaøízení pro dìti a mládež Rubikon
- 126 uživatelù, sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi Mozaika - 52 rodin (také nárùst rodin).
V prùbìhu roku se konala øada akcí
pro veøejnost - z nejvýznamnìjších:
Plesání s Diakonií, Senior Star, Pochod brouèkù, Spoleènì pøi hudbì,
Šumný Vsetín, Spoleènost pøátel-

ská všem generacím, Den Diakonie, Dobroèinná aukce. Papuèový
bál apod. Celý rok probíhaly práce
na Programu švýcarsko-èeského
partnerství, které slouží jako podklad pro získání investièní dotace
ve výši cca 29,739 mil. na rekonstrukci domova Ohrada (zahájení
v roce 2013) na Domov Harmonie.
Dojde také k navýšení kapacity
o 10 lùžek. Díky dárcùm se nám podaøilo rozbìhnout práce na revitalizaci zahrady na Jabloòové a získat
nové auto pro denní stacionáø Zahrada. Z projektu Blokového grantu jsme poøídili nové auto pro potøeby služby Mozaika. Fundraising
získal od dárcù, nadací a sponzorù
cca 2,57 mil korun. Èást tìchto prostøedkù byla urèena na investice,
èást na provoz. Navázali jsme také
partnerskou spolupráci se støediskem Diakonie v Zollikerbergu ve
Švýcarsku. Dìkujeme všem dárcùm i dobrovolníkùm, kteøí vytrvale a obìtavì podporují naši službu.
Novou formou podpory byl tzv. Hrneèek pro diakonii, kdy jsme oslovili právì èleny církevních sborù
o osobní dary formou „Støádání do
hrneèku“. Prosíme, vytrvejte v podpoøe spoleèné služby i v roce 2012,
který bude finanènì mnohem nároènìjší než rok 2011.
Soli Deo Gloria!

A ještì nìco, co na sborovém
shromáždìní nezaznìlo ...........
„Sociální fond“ zprostøedkoval
výpomoc 2 èlenùm sboru, kteøí se
dostali do obtížné situace, a 6 rodinám, jako pøíspìvek na letní
tábor jejich dìtí, v celkové výši
18.100 Kè.

Co se ve sboru událo:
l

l

l

l
l

l

l

l

Sborové shromáždìní 26.2. zvolilo 84 hlasy z 92 pøítomných
Pavla Èmelíka za faráøe sboru.
Byli pokøtìni dorostenci Jarek
Vychopeò (4.3.) a Mariána
Žárská (25.3.)
9. a 10.3. výjezdní zasedání
staršovstva s koncepèním rozhovorem a modlitbami.
17.3. pøednáška prof. P. Øíèana
18.3. Den Diakonie, na kterém
bylo požehnáno 14 novým pracovníkùm
Odpoledne druhá pøednáška
prof. Pavla Øíèana
19.3. koncert skupiny FUSION
v Domì kultury
25.3. výroèní sborové shromáždìní (které vyslechlo výše
uvedené zprávy a schválilo hospodaøení v r. 2011 a rozpoèet
na r. 2012).

Co se pøipravuje:
15.4. Instalace faráøe P. Èmelíka
a jáhna St. Mikulíka
29.4. Odpoledne pro starší
a nemocné èleny sboru
6.5. Rodinná nedìle s pøedstavením loutkového divala
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Špehýrkou (nejen) do sborové
kuchynì
Pøi Veèeøi Pánì pøijímáme krev Ježíše
Krista pod zpùsobou vína. Bývá to
opravdu dobré víno, vìtšinou bílý Tokaj
Furmint (který Richard Polomík nakoupil v akci v Lidlu).

Humor za kostelem
Dva policajti zastaví auto s faráøem.
První se zeptá: „Dùstojný pane, co to vezete za bednu v tom kufru?“ „To je karma.“
„Tak to je v poøádku. Jeïte“.
„A co je to karma?“ ptá se druhý když
faráø odjede. - „To bys mìl vìdìt ty! Já jsem
do náboženství nechodil.“
Jedna z odpovìdí v anketì, co víš o Adamovi: „Adam byl první z dlouhé øady mužù,
kteøí si stìžovali na to, co jim žena dala
k jídlu.“

Ti, kdo na výjezdním zasedání staršovstva po dobrém
obìdì pøemohli
lenost a vyrazili
na krátkou procházku, byli mile
pøekvapeni neznámými výhledy, které se jim naskytly.
Tøeba na Vsetín.
Foto: V. Buzek
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Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571411722
www.hornisbor.cz
vsetin-horni@evangnet.cz
V kanceláøi nás najdete
ve všední dny 9 -12 hod.,
v pondìlí a støedu také
od 13 do 17 hod.,
nebo podle domluvy.

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

