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Bohoslužby se o nedìlích
i svátcích konaly pravidel-
nì. Kazatelé sloužili na eku-
menických bohoslužbách ve
Valaš. Kloboukách. Pøíleži-
tostnì sloužili i v jiných sbo-
rech v okolí.

Varhanní doprovod orga-
nizuje Dan Žárský, kromì
nìho jsme u varhan mohli
vidìt Vladimíra Novotného
ml., Alenu Zikmundovou
a Martu Doubravovou. Na
bohoslužbách nás také do-
provázejí dvì hudební sku-
piny. S vdìèností pøijímáme
i pøímluvné modlitby z øad
èlenù sboru, které zajišťuje
Jan Surý.

Dále zmíním pouze ty
aktivity, které nejsou zmí-
nìny v samostatných zprá-
vách: Pokraèovaly biblické

Tento sborový list je vìnován zejména
zprávám pro výroèní sborové shromáždìní,
které se bude konat 17.3. Vychází s pøed-
stihem, aby se v nedìli 10.3. mohli pøítom-
ní èlenové sboru se zprávami seznámit a po
shromáždìní se k nim pøípadnì vyjádøit.
A také aby bylo možné tyto zprávy rozeslat
s velikonoèním sborovým dopisem (ve kte-
rém jsou i informace o hospodaøení sboru
v r. 2012).

Zesnulí èlenové sboru za uplynulý rok:
Jan Skláø, Marta Šebelová, Josef Hurtík,
Ondøej Bìťák, Božena Košutová, Miroslav
Pisklák, Anna Gagašová, Eliška Dundelo-
vá, Petr Bìťák, Vlasta Hurtová, Milena
Klímová, Jarmila Tkadleèková, Marie
Chromá, Antonie Mudrá, Ludmila Urba-
nová, Marie Baslerová, Jan Mikuš, Emil
Macháèek, Karel Švagera, Helena Kotrlo-
vá, Jaroslav Mrlina, Zdeòek Zemánek, Jo-
sef Mikušík. Nìco ze statistiky: k 1. lednu
2012 mìl sbor 1763 èlenù, bìhem roku pøi-
bylo 12 èlenù (2 køtem a 10 pøistìhová-
ním), 22 èlenù sboru zemøelo, takže
k 31.12.2012 mìl náš sbor 1739 èlenù (úby-
tek 24 èlenù). Na bohoslužbách nás bývalo
v prùmìru 116 (o 6 ménì než v roce 2011).
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Co se v denním tisku nedoèteme

Láska nechť je bez pøetváøky. Oškliv-
te si zlo, lnìte k dobrému. Milujte se
navzájem bratrskou láskou, v úctì dá-
vejte pøednost jeden druhému.

(Øímanùm 12,9)
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hodiny ve sboru, ve farní kanceláøi.
Biblické hodiny pravidelnì probíha-
ly i v Penzionu a v Domovì pro seni-
ory na Ohradì (ve spolupráci s Dol-
ní sborem) 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 biblic-
ké spoleèenství na obecním úøadì
v Ústí za aktivní spolupráce bratrù
z Køesťanských sborù. Pokraèovaly
i biblické hodiny v Janišovì, kde
také pravidelnì sloužila Helena Da-
vidová. U Davidù se pravidelnì se-
tkávala samostatná domácí skupin-
ka. Pravidelnì se konaly biblické
hodiny i v Diakonii na Jabloòové.
V minulém roce pokraèovalo modli-
tební Nedìlní setkávání odpoledne
každou 1. nedìli v mìsíci.

Konfirmováni byli ètyøi konfir-
mandi. V letošním roce máme také
ètyøi konfirmandy. Náš sbor vní-
mám jako živé spoleèenství tìla
Kristova. Jsem vdìèný, že je sbo-
rem živým, že máme lidi, kteøí jsou
ochotni sloužit. Jistì, nic není ide-
ální a mnoho vìcí øešíme, jsou i pro-
blémy, které nás tíží. Ale i když po-
èetnì náš sbor stagnuje - lidé spíše
odcházejí než pøicházejí - vnímejme
to jako výzvu. Zkusme se svìtu

(ale ne pøizpùsobit). Být ještì
více misijní (evangelizaèní) a posu-
novat se dál, rùst ve víøe, nechat se
promìòovat Duchem svatým.
Ovšem abychom se posunovali
a rostli, budeme muset mnoho vìcí
promyslet, ale hlavnì promodlit.

ote-
vøít

Na závìr bych rád vyjádøil podì-
kování vám všem, kteøí jste v uply-
nulém roce vìnovali svou energii,
èas, peníze, modlitby a spolupraco-
vali na budování našeho sboru.
Atak bratøi a sestry nám pøeji, aby-
chom se drželi nejen víry, ale hlav-
nì Krista, aby nás Duch Svatý na-
plòoval láskou a pokojem, pro-
mìòoval nás do podoby Kristovy.
Abychom nežili z vlastních sil, ale
z Boha.

Vážení a milí èlenové Horního
sboru, sestry a bratøi, ve zprávì ku-
rátora se budu samozøejmì vìno-
vat dìní ve sboru v uplynulém roce
2012. Protože však dnes konèí šes-
tileté období staršovstva a budeme
volit staršovstvo nové, dovolte,
abych nejprve pøipomnìl dùležité
mezníky v životì sboru v uplynu-
lých šesti letech, tj. od roku 2007 do
souèasnosti:
Ve sboru pùsobili tito kazatelé:

faráø Bernard Martin leden
2006 - srpen 2007, výpomoc ja-
ro/léto 2011
faráøka Jiøina Kováøová srpen
2007 - èerven 2011
faráø Petr Maláè èervenec 2011
- únor 2012 (jako administrátor
z FS Hošťálková)
jáhen Stanislav Mikulík od záøí
2011 dosud
Pavel Èmelík do února 2012
jako jáhen, jako faráø dosud
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Za kazatele sestavil zprávu Sta-
nislav Mikulík
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Jako pastoraèní pracovník pùso-
bil ve sboru br. Richard Polomík,
kterého od øíjna 2011 vystøídala
ses. Lenka Mikulíková.

Po celé funkèní období staršov-
stva byla významnou podporou prá-
ce sestry Evy Duškové, sborové
úèetní, jejíž pùsobení v mnohém
pøesahuje „pouhé“ úètování.

V roce 2010 byly staršovstvem
schváleny projekty Fusion a Lout-
kové divadlo. Díky úsilí mnoha dob-
rovolníkù se práce rozbìhla a trvá
úspìšnì dosud.

Od roku 2011 je rozvíjen pro-
gram partnerství se sborem presby-
terní církve v Cumberlandu (USA).

V roce 2011 byla provedena vý-
mìna dlažby ve sborovém domì.

V roce 2012 se staršovstvo sešlo
celkem 10x k øádné schùzi a 1x
k mimoøádnému dvoudennímu vý-
jezdnímu zasedání na Nivce. Zabý-
valo se následujícími vybranými
záležitostmi:

Pøíprava povolací listiny br. fa-
ráøe Èmelíka, pøíprava volebního
i sborového shromáždìní, pronájem
bytu po sestøe Janèaøíkové. Pøistu-
pování dìtí k veèeøi Pánì a zmìna
zpùsobu vysluhování - možnost pøi-
jímat i vinný mošt. Staršovstvo roz-
hodlo o zámìru opakované volby br.
jáhna Stanislava Mikulíka a pøi-
pravilo novelizovaný sborový sta-
tut, schválilo návrh na ustavení
modlitebního týmu. Dále se zabý-
valo pøípravou konventu a podá-
ním návrhu na synod, který se tý-
kal poètu zástupcù jednotlivých
seniorátù na synodu. Návrh byl ná-

slednì pøevzat seniorátním výbo-
rem a na konventu pøijat. Staršov-
stvo podpoøilo projekt kurzù Alfa
pro mládež, které byly v lednu toho-
to roku zahájeny. Zabývalo se také
pøípravou volby nového staršov-
stva - za tím úèelem jmenovalo ko-
misi, která oslovila potenciální kan-
didáty na èleny a náhradníky star-
šovstva a podle výsledku sestavila
kandidátní listinu.

Ve sborovém domì byl vybudo-
ván bezbariérový vstup na WC
a provedeny úpravy sálu.

V záøí probìhla vizitace sboru
seniorem Janem Krupou.

Jak jsem již zmínil, dnes bude-
me volit nové staršovstvo na období
2013 až 2019. Kandidátní listiny
máte pøed sebou a vidíte, že ne
všichni èlenové bývalého staršov-
stva se rozhodli pokraèovat v této
službì, a to z nejrùznìjších, ale nalé-
havých dùvodù. Chtìl bych proto
tìm, kteøí v této službì skonèili, ve-
lice podìkovat za jejich dosavadní
práci ve staršovstvu a ve sboru -
jsou to: sestra Helena Davidová,
která vedla a ještì alespoò rok pove-
de køesťanskou službu, bratr Jaro-
slav Kotrla, který se angažuje
zejména v práci pro Fusion, Miluše
Makyèová a Jan Surý, který za-
jišťuje pøímluvné modlitby na kaž-
dou bìžnou nedìli. Dìkuji také Kar-
lu Sívkovi a Danielu Palovi, kteøí
skonèili již døíve, v prùbìhu voleb-
ního období, nicménì odvedli pro
sbor také poøádný kus dobré práce.
Z bývalých náhradníkù již nepo-
kraèují Dana Juøíèková, Bernard
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Šulák a Marcela Tkadleèková.
V neposlední øadì jsem vdìèný
tìm, kteøí se rozhodli pokraèovat
v dalším volebním období i tìm,
kteøí našli odvahu a sílu kandido-
vat novì na pozici presbytera nebo
náhradníka. Pøeji všem mnoho sil
a Boží požehnání pro další práci.

Dík patøí také všem aktivním
èlenùm/èlenkám sboru, kteøí se za-
sloužili o to, že náš sbor neskomírá,
ale žije. Ať už se jedná o konkrétní
pomoc pøi rùzných aktivitách
a shromáždìních, brigádnickou èin-
nost, hudební doprovod, vyuèování
a programy pro dìti, dorost a mlá-
dež, vydávání èasopisu, práci v ko-
misích, finanèní podporu nebo
pøímluvné modlitby - díky Vám!

V loòském školním
roce jsme s dorosťáky dokonèovali
celoroèní hru „Zlatá horeèka“. Le-
tos pro zmìnu cestujeme strojem
èasu. Dorost prožil poèetní rùst,
schází se 8 dìtí. Na dorostu si nejen
hrajeme, ale máme i Biblický pro-
gram, modlíme se a zpíváme písnì.
A také jsme byli na nìkolika víken-
dových pobytech. Dìkuji vedoucím
dorostu za jejich obìtavou službu.

V mládeži zaèaly probí-
hat kurzy alfa pro mládež. Ty se
setkaly s velkým úspìchem (prù-
mìrná úèast je 20 lidí). Konaly se
rovnìž netradièní mládeže – Mexi-
co párty, Heros párty, kde bylo pøes
30 mladých lidí. Probìhly také po-

Dorost:

Mládež:

Vladimír Buzek
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byty mládeže na Krošenku. Podaøi-
lo se propojit Fusion a mládež. Pro-
mìnil se tým vedoucích mládeže.
Za sebe musím øíct, že u mladých
vidím velký zájem o Boha, o rùst
víry, o vztah s Bohem. Mnoho z nich
hledá: ve víøe, autority, kde naèer-
pat ... A v této oblasti vidím velkou
potøebu služby mladým. Dìkuji sbo-
ru za ochotu a otevøenost pro
mladé. A také dìkuji všem, kteøí
slouží v mládeži.

Loòský rok se uskuteè-
nily opìt dva tábory. Jeden pro
mladší dìti a druhý pro starší. Tá-
bor pro starší dìti byl co do kapaci-
ty plný (30 dìtí). Probìhl opìt tra-
diènì v tee-pee táboøišti Støítež nad
Beèvou. Opìt se našlo dost ochot-
ných vedoucích, kteøí tábor pøipra-
vili a zrealizovali. Tábor nesl název
„Wild Wild West“ (divoký, divoký
západ).

Malý tábor probìhl v Hájence
Semetín. Letos bylo dìtí 10. Téma
tábora bylo „Na pustém ostrovì“.
Oba tábory vnímám jako naplnìné
Boží pøítomností, jako prostor, kde
se dìti mohly dozvídat o Bohu, kde
se mohly kamarádit nejen mezi se-
bou ale i s vedoucími. Náš sbor také
spravuje táboøištì ve Støíteži. Vy-
užívá jej jak náš sbor, tak jej pùjèu-
jeme i jiným církvím a sborùm. Dì-
kuji všem, kteøí pøijeli na stavbu
a bourání táboøištì. Loutky: Naši
loutkaøi se scházeli pravidelnì.
Hráli v MŠ Ohrada, MŠ Benátky,
na ZŠ Trávníky. Také hráli na Noci
kostelù, což mìlo velký úspìch. Na
konci léta hráli na hradì Broumov.

Tábory:
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A nìkolikrát vystoupili v rámci ro-
dinných bohoslužeb. Dìkuji jim za
jejich úžasnou službu, jak pro náš
sbor tak i pro dìti mimo sbor.

Stanislav Mikulík

V našem sboru funguje Fusion
už tøetí rok. Scházíme se každé pon-
dìlí k nácviku písní, pøes týden se
konají workshopy, kde se teenageøi
zdokonalují v rùzných dovednos-
tech. Na koncertech pak mají pøí-
ležitost pøedvést to, co se nauèili.
V souèasnosti se nás schází asi 20,
s vedoucími a pomocníky asi 30.
V uplynulém roce jsme uspoøádali
tøi koncerty, jeden z nich byl urèen
pro žáky základních a støedních
škol, další dva byly pro veøejnost.
Pro rodièe a pøátele jsme pøipravili
Pizza party. Nìkteøí z nás byli na
festivalu Fusiondary a centrálním
Fusionkempu, kde jsme se potkali
s dalšími Fusion. Úèastnili jsme se
vystoupení Megasboru na festivalu
United. Snažíme se, aby se na pøí-
pravì všech námi poøádaných akcí
co nejvíce aktivnì zapojovali sami
„fusioòáci“. To, že jim dùvìøujeme,
že daný úkol zvládnou, je pro nìk-
teré naprosto nová zkušenost, kte-
rá je pak vede k vìtší zodpovìdnos-
ti. Našim cílem není primárnì evan-
gelizace, ale mnozí z nich se postup-
nì zaèínají zajímat o køesťanství
a víru. S tìmi pak spíše individuál-
nì dále pracujeme a snažíme se je
zapojit do sborového života.
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Lenka Mikulíková
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Pondìlníèek se scházel pravidel-

nì bìhem školního roku – celkem
32x. Kromì toho byl v kvìtnu zá-
jezd do Luhaèovic, v listopadu ná-
vštìva Laïky Hurtové a Jitky Jed-
lièkové v PL v Kromìøíži, v únoru
2013 zájezd do Horní Lidèe – pro-
hlídka betlémù. Ve dnech 26.-29.6.
se uskuteènil pobyt v Lázních Jese-
ník s ubytováním na místní evan-
gelické faøe. Akce se velmi vydaøila
a rádi bychom ji v roce 2013 zopa-
kovali. Další akce:

13.5. vystoupení v kostele s pro-
gramem ke Dni matek,

7.12. úèast na mikulášské besíd-
ce poøádané stacionáøem Jitka
(s vystoupením vedoucí Pondìl-
níèku v kulturním programu)

16.12. vystoupení v programu
vánoèní besídky v kostele.

Od záøí 2012 je docházka klientù
a pracovníkù stacionáøe Jitka do
Pondìlníèku ménì pravidelná z dù-
vodu zmìnìné skladby klientù ve
stacionáøi. Z tìchto dùvodù odpadly
i pravidelné návštìvy paní Boroviè-
kové se psem využívaným ke kanis-
terapii i ostatními èleny Pondìl-
níèku. Skladba klientù stacionáøe,
kteøí se setkávání v Pondìlníèku
úèastní, se èasto mìní, proti døívìjš-
ku se více objevují klienti s tìžším
psychickým zatížením, kteøí nejsou
schopni se aktivnì úèastnit progra-
mu. Èinnost Pondìlníèku vede Vìra
Volkmerová, práce v kuchyni pravi-
delnì obìtavì vykonává Dana Ju-
øíèková, obèas vypomáhá Dobromi-
la Èmelíková. Tato práce je bez náro-
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ku na odmìnu a jako vedoucí ochot-
ným sestrám vyjadøuji svùj vdìk
a uznání.

Také dìkujeme za obèasné drob-
né sponzorské dary + jeden veliký
(z dìdictví) èlenùm Horního sboru.
Vìøíme, že naše èinnost je také nese-
na na pøímluvných modlitbách èle-
nù Horního sboru.

Rok 2012 byl poznamenán vý-
razným úbytkem financí z veøejné
správy. Byla ohrožena existence
nìkolika služeb. Poprvé v historii
jsme museli propouštìt, abychom
finanènì zvládli nastalou situaci
(úspora cca 1 mil korun). Souèasnì
jsme byli nuceni o 5% pokrátit
mzdy všem pracovníkùm (nìkte-
rým o 10%). Díky Hospodinu se do
konce roku podaøilo zadržené mzdy
doplatit. Stále poskytujeme 7 soci-
álních služeb: Domov pro seniory
Ohrada, POHODA - pobytová od-
lehèovací služba, Domov Jabloòová
– domov se zvláštním režimem, Za-
hrada – denní stacionáø, Domácí
péèe – peèovatelská služba, Mozai-
ka – sociálnì aktivizaèní služby,
Rubikon – nízkoprahové zaøízení
pro rodiny s dìtmi. Celkem jsme
sloužili 158 seniorùm, 47 sociálnì
vylouèeným rodinám a 99 mladým
lidem. Náklady dosáhly 24.436.758
korun, výnosy 24.430.827 Kè, hos-
podáøský výsledek byl –5.926 Kè.
K únoru 2013 máme zamìstnáno
61 pracovníkù na hlavní pracovní
pomìr a 31 pracovníkù na dohody.

Vìra Volkmerová
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Celkem 92 pracovníkù. V prùbìhu
roku jsme realizovali další projek-
ty: projekt Domov Harmonie, kon-
cem listopadu se rozbìhl projekt
rekonstrukce domova Ohrada; pro-
jekt Na cestì za rozvojem – mj. ná-
kup auta, nová grafika organizace,
marketingový plán, organizování
akcí a aktivizací, projekt Harmo-
nická zahrada – rekonstrukce za-
hrady Domova Jabloòová (chodní-
ky, studna, høištì, zeleò, altánek
apod.) a øadu menších projektù.
Také jsme realizovali desítky akcí
otevøených veøejnosti. K nejvý-
znamnìjším patøí Den Diakonie,
Dobroèinná aukce Domov, Senior
STAR, Šumný Vsetín, Pochod
brouèkù, Benefièní koncert, Plesá-
ní s Diakonií a øada dalších. Na da-
rech a sponzorství jsme získali cel-
kem 2,1 mil. korun. Dìkujeme
všem, kdo nás jakýmkoli zpùsobem
podpoøili. Spolupráce se sborem se
mj. realizovala formou zapùjèení
sborových prostor pro nìkteré naše
akce, prací Dozorèí rady støediska
zaštítìné pøedsedou B. Czudkem
a místopøedsedou J. Davidem, pra-
videlnými biblickými hodinami
v našich seniorských službách,
úvodními zamyšleními faráøe
P. Èmelíka na mìsíèních poradách
støediska, pùsobením J. Davida pøi
rozlouèení se zesnulými uživateli
a také ochotou øady z vás osobnì
pomoci pøi dalších našich aktivi-
tách. Jako mimoøádnì pøínosné
vnímáme i to, že èlenové sborù vý-
znamnì pomohli pøi lednové potra-
vinové sbírce. Nebýt jich, tak by-
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Mladá rodina se 3 malými dìt-

mi hledá ve Vsetínì starší dùm
k rekonstrukci, neboť si pøeje
zùstat v místním sboru.

Telefon: 723 365 919

Nemyslím „naše“, èasto tak ozna-
èované, z místa na místo putující
pracovníky cirkusù nebo kolotoèù.
Našimi – míním souèasné, èi minu-
lé èleny horního sboru, kteøí se na-
cházejí v daleké cizinì. V cizinì,
i vzdálené, více èi ménì civilizova-
né, je našich mladých už dost. To
jim souèasnì pøeji i závidím. Pro
nás vyrùstající za totality nìco,
o èem jsme nemohli ani snít. Jsou
ovšem místa a zemì, do nichž se
vydat, vyžaduje hodnì síly a roz-
hodného pøesvìdèení, že jde o do-
brou a smysluplnou vìc. Pak ani
riziko neodradí.

Pøedevším je to Mgr. Roman
Lukáš, evangelický faráø, který je
od øíjna minulého roku jako vojen-
ský kaplan v Afgánistánu. S jeho
rodièi se mùžeme nedìli co nedìli
setkávat na našich shromáždìních.

Druhá, na první pohled køehká
dívenka, Pája Buzková, byla Diako-
nií vyslána v rámci programu EU –
Aid Volunters v lednu tr. do Etiopie.
Ve druhé polovinì ledna se ozvala
z Bahir Daru. Kdo by mìl zájem,
mùže se o její práci doèíst na „Buzk-
ova.blog.respekt. ihned.cz“

Mysleme na nì ve svých pøímlu-
vách. Eva Žárská

chom nemohli pomoci v takovém
rozsahu. A jako pomoc vnímám i to,
že na nás sbory a jejich èlenové mys-
lí v pøímluvných modlitbách. Tìší-
me ze skuteènosti, že rozvíjející se
spolupráce mezi støediskem a sbo-
rem zkvalitòuje naši konkrétní
službu potøebným.

V rámci sborové køesťanské služ-
by se konají návštìvy èlenù star-
ších 70 let pøi pøíležitosti naroze-
nin, pøípadnì další návštìvy v ne-
mocnici a v domovech dùchodcù.
Podílí se cca 15 sester. V roce 2012
jsme navštívili 204 osob, dalším
105 jsme poslali dopis. Dále za-
jišťujeme pohoštìní, zejména pøi
setkávání se staršími èleny sboru
(dvakrát roènì). Organizujeme
také seniorátní akci: týdenní rekre-
aci seniorù v Bystøici pod Hostý-
nem. Sestry Kotrlová, Èmelíková
a Zajíèková zajišťují každé pondìlí
obèerstvení pro skupinu Fusion
a spolu s br. Mikulenèákem také
jídlo pro víkendovky této skupiny.
A letos i veèeøe pøi kurzech alfa.
Sestra Kulatá vaøí výbornou kávu
a èokoládu po nedìlních bohosluž-
bách.

V rámci sociálního fondu vypo-
mohli èlenové sboru jedné rodinì
a dalším 6 èlenùm sboru, kteøí se
dostali do tíživé situace, èástkou
celkem 12.100 Kè. Potøeba je stále
podstatnì vìtší.

Dan Žárský

Helena Davidová
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Hlavní rozdíl mezi vírou a ateismem
vidím v trpìlivosti. Ateismus a nábožen-
ský fundamentalizmus a entuziasmus pøí-
liš lehké víry, se sobì nápadnì podobají
tím, jak rychle dokážou být hotovi s tajem-
stvím, kterému øíkáme Bùh, a právì proto
jsou pro mne všechny tøi tyto pozice stej-
nou mìrou nepøijatelné.

I ateismus mùže pomoci „pøipravovat
cestu Pánì“, mùže nám pomoci oèistit víru
od náboženských iluzí. Nesmíme mu však
pøenechat poslední slovo, jak to èiní netr-
pìliví lidé.

Máloco tolik poukazuje k Bohu a tak
naléhavì po Bohu volá, jako právì prožitek
jeho nepøítomnosti. Tento prožitek mùže
jedny vést k „obžalobì Boha“, která konèí
odmítnutím víry. Bez bolestné zkušenosti
„bohaprázdného svìta“ ale tìžko pochopí-
me zkušenosti náboženského hledání a vše-
ho, co chceme øíci o „trpìlivosti s Bohem“ a
jejích tøech aspektech – víøe, nadìji a lásce.

Manželé pøijdou do nebe a jsou uvedeni
na nebeskou hostinu. Tu sv. Petr slyší jaký-
si køik. Jde za nimi a povídá:

„Takoví vzorní manželé, celý život žád-
ná hádka, co se to dìje?”

Na venkovskou faru pøijde tulák a spus-
tí: Jsem vìøící a prosím o almužnu! Ve jmé-
nu Otce i Ducha svatého.

Tam na dvoøe si prohlíží slípky.

Ale manžel se zlobí, že kdybych poøád
nevaøila ta moje zdravá jídla, tak jsme tady
na té bájeèné hostinì mohli být už dávno!

Akde máš syna?"

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

foto z blogu Páji Buzkové
o její práci v Etiopii


