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Pøebývání na této zemi
ukonèili tito èlenové sboru:
Emílie Poláková, Jarmila
Žambochová, Ladislav
Ostøanský, Jan Žamboch
a Jarmila Marková.

V nedìli 3. 3. se uskuteè-
nil køest dcery Kristýny
manželù Duškových ze Se-
metína a v nedìli 7.4. køest
Jana Ponèíka z Horní Ja-
sénky.

O pátcích 18.1. až 19.4.
pravidelnì probíhaly kurzy
Alfa pro mládež. Úèastnilo
se jich 20-30 mladých, pro-
gram zajišťovala mládež.

V nedìli 17.2. jsme sla-
vením Veèeøe Pánì vstoupi-
li do postního období, které-
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nevím, co právì prožíváš, ale mohu tì

ujistit, že Bùh to ví. Nevím, jaké máš právì
starosti nebo radosti, ale mohu tì ujistit, že
Bohu to není lhostejné. Bohu na každém z
nás záleží. Možná to zní jako fráze, možná
nám to mùže pøipadat jako samozøejmé,
ale potøebujeme si to pøipomínat. Život nás
strhává do spousty každodenních starostí
i radostí. Prožíváme své všední i sváteèní
dny, chvíle pohody i chvíle smutku, chvíle
veselé i smutné, chvíle nadìjí i chvíle zkla-
mání. Ale víra v Boha nám do toho všeho
pøináší zvláštní stabilitu a zvláštní nadìji.
O Velikonocích jsme si pøipomínali, že Bùh
poslal svého Syna na tento svìt, aby „žád-
ný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl ži-
vot vìèný.“ (J 3,16) Každý, kdo vìøí v Ježíše
Krista dostává do života nìco navíc, vzác-
ný dar, který promìòuje naše pozemské
prožívání, dává mu novou kvalitu, pevnou
a trvalou lásku. Pøál bych tedy nám všem,
abychom tuto lásku mìli stále na pamìti,
vraceli se k ní a také ji hledali a prožívali
ve všedních i sváteèních dnech.

Pavel Èmelík
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Co se v denním tisku nedoèteme

Pøedevším mìjte vytrvalou lásku

jedni k druhým, vždyť láska pøikryje

množství høíchù. Buïte jedni k dru-

hým pohostinní a nestìžujte si na to.

(1. List apoštola Petra 4,8-9)
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vyvrcholilo Velkým pátkem a Ne-
dìlí vzkøíšení na konci bøezna.

V nedìli 24.2. jsme slavili boho-
služby spoleènì s èleny Fusion i spo-
leènì s partnerským sborem pres-
byterní církve v Cumberlandu.

17.3. probìhlo výroèní èlenské
shromáždìní sboru, tentokrát spo-
jené s volbou nového staršovstva
i s opakovanou volbou druhého ka-
zatele sboru na další období.

Na kvìtnou nedìli 24.3. nám
posloužil host br. far. Martin Zik-
mund.

Od nedìle 7.4. zaèalo tøímìsíèní
zkušební období, ve kterém dìti
pøed druhou písní na bohoslužbách
vyslechnou slovíèko pro dìti a pak
teprve odchází do nedìlní školy. Slo-
víèkem posloužila ses. far. Karen
Moritz (USA), která byla v našem
sboru hostem jako zástupce presby-
terní církve USA pro kontakty se
sbory v ÈR.

V sobotu 13.4. požehnanì po-
sloužila naše chválící skupinka na
sborovém odpoledni ve sboru ÈCE
Jablùnka.

V úterý 23.4. se ve sborovém
domì uskuteènilo první setkání ma-
minek s malými dìtmi, které zaèa-
la organizovat ses. Markéta Surá.

V nedìli 28.4. se uskuteènily tra-
dièní odpolední bohoslužby pro se-
niory s obèerstvením.

Kromì obligátních vìcí, jako
schválení zpráv o èinnosti sboru,
schválení hospodaøení a revizní
zprávy za rok 2012 a rozpoètu na

�

�

�

�

�

�

�

#�����	$��%	�&���'�(�)*$�+$

r. 2013, byl na dalších 6 let druhým
kazatelem sboru zvolen jáhen Sta-
nislav Mikulík a také na 6 let star-
šovstvo sboru. Bylo dále schváleno
usnesení, navržené staršovstvem:
„Sbor si pøeje, aby mládežnické
uskupení Fusion obèas vystoupilo
pøi nedìlních bohoslužbách, pøi-
bližnì v dosavadním rozsahu“
a usnesení, které vyplynulo z návr-
hu br. J.Kotrly: „Sborové sbírky bu-
dou v roce 2013 rozpoètovány s na-
výšením 10% a toto navýšení bude
vyèlenìno jako rezerva.“ V rozpra-
vì bylo m.j. upozornìno na možnost
získat pracovníky pøes Úøad práce,
požadována informovanost o rozpì-
tí salárù a poètu plátcù saláru, upo-
zornìno na velký rozsah a hodnotu
dobrovolné práce a požadováno,
aby èinnost kazatelù byla dobøe syn-
chronizována. Do staršovstva bylo
zvoleno 7 dosavadních èlenù (podle
abecedy): Vladimír Buzek, Pavel
Dušek, Daniel Fojtù, Nikolaj Mar-
tinák, Richard Polomík, Ladislav
Ponèík, Jiøí Surý a 5 nových èlenù:
Jan David st., Pavel Kotrla, Hana
Kotrlová, Zdenka Polášková, Ivan
Vodák.

Náhradníky staršovstva byli
zvoleni: Petr Knebl, Vìra Volkme-
rová, Jaroslava Sívková, Ján Han-
zo, Lucie Kulatá, David Holeèek.

Jan David - manžel dosavadní
èlenky staršovstva Heleny Davidové,
roz. Fojtù, diakon ÈCE, spoluzakla-
datel Diakonie Vsetín, otec 9 dìtí.
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Pavel Kotrla - syn dosavadního
èlena staršovstva Jaroslava Kotrly,
25 let, student Mendelovy lesnické
fakulty v Brnì a souèasnì student
teologické fakulty UK v Praze, an-
gažovaný ve službì mladé generaci

Hana Kotrlová - dosud náhrad-
nice staršovstva, èinná v rùzných
sborových aktivitách

Zdenka Polášková - rozená Ma-
kyèová, vychovatelka pracující jako
úèetní, matka 3 dìtí. Ve sboru
m.j. nedìlní školu

Ivan Vodák – OSVÈ (øemeslník),
s koøeny u baptistù, svá svìdectví
publikuje na sborovém webu.

Poté, co br. Vladimír Buzek, kte-
rý byl opìt zvolen seniorátním kurá-
torem, odmítl pokraèovat ve ètvr-
tém období v nároèné službì kurá-
tora našeho sboru, byl kurátorem
na pøíští šestileté období zvolen Da-
niel Fojtù. Br.Buzek byl zvolen jeho
námìstkem (místokurátorem),
br. Ponèík opìt správcem budov a
br. Dušek opìt pokladníkem. Star-
šovstvo dále schválilo – zatím zkus-
mo do prázdnin - zmìnu boho-
služeb v tom, smyslu, že každou
nedìli bude na zaèátku „slovíèko
pro dìti“ (které budou odcházet do
nedìlní školy až po nìm). Pøivítalo
iniciativu sester na úterní odpoled-
ní setkávání dìtí ve sboru. Povìøilo
bratry Èmelíka, Polomíka a Ponèí-
ka pøípravou jednání s úøadem prá-
ce o pøípadném zamìstnání osob
tam evidovaných.
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24. 5. Noc kostelù
26. 5. svátek sv. Trojice
2. 6. gril párty Fusion s rodièi
9. 6. varhanní koncert J. Dixon
14.-16. 6.víkendovka Fusion
16. 6. konfirmace
17. 6. koncert Fusion
23. 6. veèer chval mládeže

v kostele
7.-12. 7. tábor pro malé dìti

na Lázech
4.-13. 8. tábor dorostu ve Støíteži

s následným kempem mlá-
deže

Prvním lednem letošního roku
zaèal platit zákon è. 428/2012 Sb.,
který bude mít velký dopad na život
naší církve v blízké i vzdálené bu-
doucnosti. V nìkterých chvílích jsou
tematiky církevních financí tak
plná média, že se lidé cítí pøesyceni,
zahlceni, ba až znechuceni tìmito
záležitostmi, kdy jsou vlivem senza-
cechtivých zpráv vyloženì uvádìni
v omyl. Pøesto je nutné postavit se
k nové skuteènosti èelem a jako
k výzvì, ve které chceme obstát ví-
tìznì, avšak s èistým štítem.

Chceme se zde proto vìnovat
pravidelnì, postupnì a klidnì tìm-
to záležitostem, uvìdomovat si, co
tato situace pøináší konkrétnì pro
náš sbor, a pøípadnì uvádìt vìci na
pravou míru.

Obsáhlý dopis zaslala synodní
rada staršovstvùm a kazatelùm
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naší církve již v lednu t.r., kdo by se
s ním chtìl podrobnì seznámit, na-
jde ho na e-cirkev.cz, pøípadnì za-
dejte do vyhledávaèe heslo „Dopis
sborùm k majetkovému vyrovnání“.

Náš sbor nemá žádné požadavky
na vrácení nemovitého majetku,
takže touto èástí zákona se dále ne-
budeme zabývat. Podobnì jako vìt-
šina sborù a èlenù církve však musí-
me pøemýšlet nad tím, jak dlouho-
dobì financovat církev, tj. zejména
jakým zpùsobem zajistit kazatelùm
pøimìøené mzdy odpovídající jejich
vzdìlání i pracovnímu nasazení.

Zde je tøeba zmínit první mýtus
- církev dostane celkem více než 2
miliardy korun, tedy bude bohatá.
Ne, nebude bohatá!! Když se mluví
o miliardách, lidé si hned pøedsta-
vují nesmírné bohatství. Tak si
uveïme jednoduchý pøíklad: Stu-
dent dostává od rodièù 5.000 Kè mì-
síènì, za které zvládne žít a bydlet.
Zbývají mu ještì 4 roky školy, ale
rodièe se rozhodnou, že mu místo
pravidelného pøíspìvku jednorázo-
vì vyplatí èástku 200.000 Kè. Je
student v tuto chvíli bohatý? Každý
pochopí, že není, naopak musí pøe-
mýšlet, kde sežene tìch minimálnì
40.000, aby mohl dostudovat. Po-
dobnì jsme na tom my v církvi
- v jednu chvíli budeme mít více pe-
nìz pohromadì, ale èeká nás ještì
dlouhá, dokonce èasovì neohra-
nièená cesta a i na tu potøebujeme
poøád mít, i když už nám zvenèí ni-
kdo nic nedá. A když zvenèí nikdo
nic nedá, musíme si dát sami, vy-
brat si sami mezi sebou na své kaza-

tele, tedy zvýšit svou obìtavost.
Pøed èasem poslala synodní

rada sborùm dotazník, jehož zá-
kladní otázka znìla: Byl by váš
sbor schopen ze stávajících vlast-
ních finanèních prostøedkù hradit
navíc proti stávajícímu stavu výda-
jù mzdové náklady kazatele ve výši
300.000 Kè/rok? I nejvìtší sbory
seniorátu, vèetnì našeho, odpo-
vìdìly na takto položenou otázku
zápornì. Seniorátní výbor poté
zpracoval, stejnì jako ostatních 13
seniorátních výborù naší církve,
urèitou základní strategii, která
rozdìlila sbory na takové, které pøi
zvýšení obìtavosti jsou schopny
svého kazatele zaplatit, na takové,
které se budou muset spojit s jiný-
mi sbory, pøípadnì takové, které i
po úsporách a omezeních budou po-
tøebovat podporu. Tuto strategii
vypracovala ve tøech variantách,
od mìkké až po nejtvrdší. Na zá-
kladì rozpracování získaných dat
pøedloží synodní rada synodu ná-
vrhy, které budou smìøovat zejmé-
na k rozhodnutím o kompenzacích
pro sbory (pøípadnì Diakonii), kte-
ré nebudou moci získat zpìt zaba-
vený majetek naturální formou
a o odvodech do Personálního fondu
v nejbližších letech.

Synod se bude muset také zabý-
vat procesem vedoucím k restruk-
turalizaci poètu sborù a následnì
i poètu duchovenských míst.

K jakým konkrétním rozhodnu-
tím synod dospìl, se dozvíte v pøíš-
tím èísle Spoleèenství.

Vladimír Buzek
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V roce 2007 to bylo poprvé, kdy

bratr faráø Bernard Martin uspoøá-
dal velkou výpravu do Mexika. Ten-
krát se pøihlásilo 40 lidí z celé naší
vlasti, mezi jinými také Vladimír
Kopecký, Vlastimil Kováø se sy-
nem, Anièka Høíbková, Marek Foj-
tù, Antonín Hròa a já s manželem.
V hlavním mìstì jsme byli ubyto-
váni v teologickém semináøi, který
vzdìlává budoucí církevní pracov-
níky a pastory reformované církve
v Mexiku. Nejvìtší èást svého poby-
tu jsme ovšem strávili v mexickém
státì Chiapas, který leží na pobøeží
Tichého oceánu a má spoleènou hra-
nici s Guatemalou. Byli jsme pøijati
místními presbyteriány, pomáhali
jsme v místních sborech a pøi stav-
bách zdravotních a spoleèenských
budov. Mohli jsme tak malinko po-
znat život na tamním venkovì a
porovnat jej se životem ve mìstì.
Bratøi a sestry, kteøí nás pøijali,
byli neobyèejnì pohostinní a laska-
ví, aèkoli mnozí z nich patøili spíše
mezi chudé vesnièany (campesi-
nos). Trávili s námi svùj volný èas a
dìlali nám prùvodce po svém domo-
vì. Stát Chiapas má jak tropické
tak subtropické klima. Vidìli jsme
deštné pralesy, ale také hornatou
krajinu v dobì sucha. V únoru, kdy
jsme tam zrovna byli, zaèínalo jaro
a vše kvetlo, pøipravovala se políè-
ka na výsev kukuøice a vyprahlá
krajina èekala na první déšť. Dny
byly sluneèné a teplota se dennì
vyšplhala pøes 30°C.

Díky Bernardovi, který tam nìja-
kou dobu pùsobil a získal si tam
mnoho pøátel, také nám bylo dopøá-
no založit mnohá pøátelství. To byl
také jeden z dùvodù, proè jsme ces-
tu do Mexika zopakovali opìt za dva
roky, tentokrát už v menším poètu.
Za další dva roky se tam znovu vyda-
la malá výprava. Od naší první ces-
ty pøed šesti lety se pravidelnì se-
tkává skupina asi patnácti nadšen-
cù. Založili jsme konto finanèní po-
moci a zveme také Mexièany do naší
zemì. V záøí minulého roku pøiletì-
la „první vlaštovka“. Na návštìvu
pøijela studentka z Oaxaky a díky
vzájemným kontaktùm naší skupi-
ny (která si øíká Chiapamilové) pro-
cestovala velkou èást naší vlasti.
V našem sboru jsme poøádali veèer,
na kterém tato dívka jménem Flor
vyprávìla o své zemi a zpívala pís-
nì, které sama složila. V èervnu le-
tošního roku by mìli pøiletìt ètyøi
Mexièané, kteøí pøijali naše pozvání
k tøímìsíènímu pobytu. Dva mlá-
denci budou pøebývat v Nasavrkách
u Chrudimi. Dvì mladé ženy budou
u nás ve Vsetínì a Prlovì. Starší
z nich je pastorkou v reformované
církvi a bude s námi navštìvovat
spoleèná shromáždìní, takže bude-
te mít pøíležitost se s ní seznámit.

V èervenci roku 2014 plánujeme
cestu do Mexika s návštìvou spøá-
telených sborù v Chiapase a turis-
tickým zakonèením pobytu na polo-
ostrovì Yukatan. Zveme všechny
zájemce, kteøí pøemýšlí o velkém
výletu.

Markéta Surá
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Z publikace Ženy z fary autorek
Vìry Lukášové a Hany Schillerové
(vydal Kalich 2006) se mohl o osu-
dech této silné a zajímavé ženy-
køesťanky doèíst i širší okruh ète-
náøù. S užitkem jsem tuto knihu
èetla a uvìdomila si, jak složitou a
nároènou životní úlohu vìtšina
„zpovídaných“ žen pøijala a nesla.

S Alenou jsem se poznala pøede-
vším v dobách, kdy pùsobila mimo
faru. Na Vsetínì jsme dlouhá léta
žili v sousedství, vzdálenost domù
byla sotva 12 m. Když dlouho zela
v plotì díra a nebylo tøeba obcházet
dvùr. Šlo o pár krokù. Když myslím
na Alenu, vyvstane mi neslavnost-
nì její postava pøedevším na hro-
madì koksu, kde se stateènì ohání
lopatou. A nestála tam jen jednou.
Kdykoli zaznamenala, že s manže-
lem zápolíme se sklízením, bez volá-
ní pøišla. A nejen ona. Když byl
doma Vojta, pak pøišli oba. S údi-
vem si pøi jejím významném život-
ním jubileu pøipomínám, co všech-
no musela za svùj bohatý (ne penì-
zi) život zvládat. A zvládla pøeváž-
nì na jednièku. A nebyly to vždy
úkoly, do nichž by se èlovìk hrnul.
Požehnaná žena: Požehnání spoèí-
valo už v jejím narození do náruèe
vzácných rodièù. Maminka Nadìje
rozená Luklová, tatínek významný
profesor naší evangelické teologic-
ké fakulty Dr. J. Hromádka.

Sedmkrát požehnaná zdárnými
dìtmi. Nejkrásnìjší a nejnároènìjší

údìl ženy, který spotøebuje mnoho
sil a energie, když mu chcete do-
stát.

Požehnaná pracovními zkuše-
nostmi a službou v pohranièí ještì
ve Varnsdorfu, pozdìji mnohaletou
zkušeností v administrativì vsetín-
ského OÚNZ. Bylo tøeba chodit i do
práce. V dobì socialismu, kdy chod
velké rodiny, dlouho bez automatic-
kých praèek a jiných vymožeností èi
obstarání základních potravin,
bere neúmìrnì èasu a sil. Svými
výraznì køesťanskými postoji si
„vyslouží“ nejednu zmìnu místa
i zaøazení, které i tak vìtšinou neod-
povídalo jejím vlohám a vzdìlání.

Požehnaná dvaceti a jedním
nadìjným vnouèetem. Požehnaná
devíti pravnouèaty, kterých jistì
ještì pøibude! Požehnaná manže-
lem, s nímž vytvoøila bezpeèné, lás-
kyplné a pøitažlivé prostøedí pro
dìti i pøíchozí. Kolik bylo tìch vzác-
ných setkání, v nichž bylo možno
svobodnì a pokojnì probírat a pro-
mýšlet situaci ve spoleènosti, du-
chovní oblasti, církve a sboru!

Požehnaná ochotou sloužit, kte-
rá ji pøimìla chopit se v dùchodu
práce sborové sestry v našem Hor-
ním sboru a vzápìtí být manželo-
vou vydatnou pomocnicí ve službì
sboru ve Vizovicích. Nakonec pøija-
la i práci na synodní radì v Praze,
kde pozdìj i dokázala dovést
k úspìšnému konci v mládí neu-
konèené studium teologie. Proto
její synové i dcery povstávají a bla-
hoøeèí jí, též její manžel ji chválí
(Pøísl. 31) a my s nimi.



opatøil více než 600 poznámkami s
upøesnìním osob, dat, i slovníèkem
souèasné generaci již neznámých
valašských výrazù. Pøimìl i ma-
minku, aby napsala pro nás
neménì cenné Vzpomínky na do-
mov a rodièe. Úžasné svìdectví žité
víry tak obohatilo mùj život a nejen
ten. Sotva dokážu vyjádøit hloubku
své vdìènosti. Tolik na úvod.

Mùj staøíèek Jan Koèíb, od jehož
narození uplynulo právì teï v listo-
padu 2012 sto padesát let, pocházel
z nepøíliš zámožné, ale vážené sel-
ské rodiny usazené na samotì.
U Malíkù, která si pøes staletí pro-
následování udržela svou víru
a živé písmáctví. Pøedkové staøíèka
mìli významný podíl pøi ustavení
a budování hrubolhoteckého sboru
v dobì po vydání toleranèního pa-
tentu v r. 1781. Lásku a ochotu pra-
covat pro dílo Boží pøedávali i svým
dìtem.

Od 11 let byl staøíèek ovlivòován
mimoøádnou osobností - faráøem
Janem Karafiátem - autorem
Brouèkù, který na Hrubé (církevnì,
jinak Velké) Lhotì požehnanì pùso-
bil v letech 1873 – 1894. Jejich
vztah neskonèil ani po Karafiátovì
odchodu do Prahy, jak o tom svìdèí
dosud zachovaná korespondence,
kterou opìt opsal B. Burian.
Dùstojný pán Jan Karafiát nebyl
jen nároèný a pøísný, pøi práci s dìt-
m i a m l á d e ž í b y l o t e v ø e n ý
a srdeèný, jak o tom svìdèí zápisky
jiné mé staøenky Rozíny Lukášové:
„To sme sa nasmíli a pán faráø s na-
mi“. Vozil dìtem z cest hraèky,

Jsem Bohu vdìèná, že jsem
(jsme) kus života mohla jít spolu
s nimi, protože Alenu a Vojtu už ne-
lze od sebe oddìlit, jsou vskutku
jedno tìlo a jeden duch. Vím, že
mnozí se mnou vyprošují pro oba
Boží požehnání i pro èasy pøíští.

E. Žárská

„Dìdictví rozkošné dostalo se
mi“, tak mohu upøímnì a z celého
srdce vyznávat s žalmistou (Ž 16,6),
nebo v ekumenickém pøekladu
„moje dìdictví je velkolepé.“ Nejen
rozkošné a velkolepé, ale i podivu-
hodné až zázraèné, protože když se
dìlí, èi sdílí, vùbec ho neubývá.

Aby tomu tak mohlo být, musel
pøed lety jeden vzácný èlovìk, seni-
or naší církve Bohuslav Burian,
uznávaný historik nejen valašské-
ho protestantismu a milovaný fa-
ráø našeho Horního sboru, vìnovat
spoustu svého volného èasu opiso-
vání deníku, který si v letech 1886
– 1899 vedl jeden obyèejný valaš-
ský sedlák, žijící na samotì zvané
Korábka. Svého staøíèka ani jeho
vzácnou ženu jsem nepoznala. Sta-
øíèek zemøel, když mamince bylo
15 let, staøenka krátce pøed tím,
než jsem se narodila. Deník je ucho-
váván v místì, kde byl psán. Sotva
by o nìm poèetné potomstvo dalších
generací vìdìlo, èi si v nìm mohlo
èíst, kdyby nám to bratr Burian
svou prací neumožnil. Deník opsal
dokonce dvakrát, odbornì zpraco-
val pro možnost vydání tiskem a
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pùjèoval knihy, obstarával levnìjší látky,
nìkterým dìvèatùm umožnil pobyt v Krab-
èicích, aby se nauèila šít a mohla pak uèit
další. I mnoho jiných skvìlých vìcí, které
zde nelze vypisovat. Trošku pøedbìhnu:
Snad jen jednou se na mé staøíèky opravdo-
vì mrzel a vyèinil jim za jejich úèast na snì-
mu, který rozhodl v prosinci 1918 o slouèe-
ní toleranèním patentem násilnì rozdìle-
ných církví luterské a helvetské. Alespoò
èásteèná citace: „Milý Jene Koèibe, i já na
Vás mnoho vzpomínám a lituji … že Vám
nebylo dáno, že Vám do tìch pøevratù nic
není. Nejen, že byl stálý neklid, takže jsem
Vás hroznì málo užil, nýbrž bylo, co se pod-
nikalo, napoøád proti všemu lidskému
i Božímu øádu. ... Arci to bylo také Boží do-
puštìní. Koøím se v prachu, ale nic Vám
neuznávám, na èem jste se usnesli. ... Hleï-
me pak sobì ještì více Písma a obecenství,
jaké s ním Enoch míval. Všecky Vás srdeè-
nì pozdravuji a jsem v Pánu Ježíši upøím-
nì Váš Jan Karafiát, 16. dubna 1919. Po-
slední kartièka od J. Karafiáta pøišla 28.
listopadu r. 1928, pouhé dva mìsíce pøed
jeho smrtí.

V nedìli pøi obìdì otec kritizuje boho-
službu: „Kázání bylo nudné a hlavnì moc
dlouhé, a ty staré nemožné písnì!“

Syn mu na to odpoví: „Ale tati, co chceš?
Za tìch dvacet korun, cos jim dal, to docela
ušlo...“

Tøi kazatelé jeli spoleènì autem a skon-
èili v pøíkopì. Zastavil u nich podroušený
øidiè a volal: „Haló, jste celí?“ „Ano, ano,
díky Bohu. Ježíš je s námi!“ Opilec se nad
tím zamyslel: „Hele, nemìl bych ho radši
vzít k sobì do auta? Vždyť vy ho zabijete!“
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Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571411722

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 pøedávajte
osobnì èlenùm redakèní
rady (Pavel Èmelík, Stani-
slav Mikulík, Jan David)
nebo mailem na adresu:
jendadavid@seznam.cz.
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus Neprodejné

vsetin-horni@evangnet.cz

*

www.hornisbor.cz
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Po skonèení nedìlní
školy se sborový sál pro-
mìní v pohádkové mìs-
teèko díky nafukovacímu
hradu, který slouží jako
odmìna za úèast a pozor-
nost dìtí. (Rodièe si zatím
mohou v klidu popovídat
pøi kávì ...)


