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Slovíèko pro sbor
V jedné písni se zpívá „ať jsi kdekoliv, já
jsem s tebou, ať jdeš kamkoliv, já jdu s tebou“. Tak nás ubezpeèuje o stálé Boží pøítomnosti prorok Izajáš. Zaèíná léto, doba
prázdnin a dovolených. V èervenci budou
mít dìti svùj malý tábor, v srpnu pak dorostenci velký tábor. Mnozí vyrazí na dovolené do svìta i na krásná místa naší vlasti.
Nezapomínejme, že ať jsme kdekoliv, On je
s námi, ať jdeme èi jedeme kamkoliv, On
jede s námi. To je pro nás všechny veliká
jistota, i když se dostaneme do prostøedí
nám zcela neznámého a mezi lidi úplnì cizí. Ať vás všechny Boží láska doprovází
a chrání ode všeho zlého.
Pavel Èmelík

Co se ve sboru od kvìtna m.j.
událo:

i Pohøby: 16.5. – Jaroslav Závodný,

i
i
i
i
i
i

19.5. – Pavel Rožnovják, 2.6. – Emílie
Škarpová, 17.6. – Ludmila Hurtíková
23.5. Noc kostelù
29.5.-1.6. zasedání synodu na Vsetínì
31.5. Pohádkový les
7.6.svatba: Tereza Žárská a Jakub Trlièík
8.6.Svatodušní nedìle
18.6. – 10. Výroèí Diakonie Vsetín
Co se v denním tisku nedoèteme
Chceš-li milovat život a vidìt dobré
dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého, èiò dobré,
hledej pokoj a usiluj o nìj.

i 21.6. – oslavy 100. výroèí

založení sboru Církve
adventistù sedmého dne
v našem kostele
i 22.6.konfirmace: Mariana Žárská, Sára Bražinová, Daniel Èernota
i 27.-28.6 – stavba táboøištì ve Støíteži

Co se pøipravuje:

i 13- 18.7 – malý tábor
i 12. - 19. 7 – fusion camp
i 10.-19.8 – velký tábor ve

Støíteži
i 19 - 24.8 – festival UNITED Vsetín – nejvìtší
køesťanský multižánrový festival v republice!

(1. list apoštola Petra, 3,10-11)
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Ze schùzí starovstva:

i 23.6. Br. Faráø Pavel Èmelík sdì-

lil, že jedná o službì ve sboru v Leskovci a že zatím (nejménì do konce
roku) zùstane v našem sboru. Pøi
nedìlních bohoslužbách sdìlil, že
zùstane do konce školního roku.
i Staršovstvo rozhodlo o tom, že
sbor požádá pro pøíští rok o pastoraèního pracovníka na polovièní
úvazek.
i Schválilo doporuèení pro Ondru
Mikuše na roèní studium v rámci
KAMu.
i Schválilo finanèní dorovnání
pracovního úvazku pro Fusion, kdy
hrubá mzda by mìla být 6000 Kè na
pùl úvazek. Schválilo podporu 10
tis. Kè pro festival UNITED (stejnì
jako v minulém roce) a souhlasilo
s tím, aby ve dnech festivalu ve sborových místnostech pøespali èlenové Fusionu. Uložilo také br.faráøi
pokusit se zajistit na 24.8. (závìr
festivalu) na naše bohoslužby nìkterého z øeèníkù, kteøí budou na
festivalu.

O synodu
Požádali jsme dlouholetého èlena synodu, seniorátního kurátora
br. Vladimíra Buzka o odpovìï na
pár otázek, které zajímají nás
„obyèejné“ èleny.
Nejprve trochu obecnì: Co je to
synod? (a kolik je to lidí, kdo jsou
èlenové, na jak dlouho jsou voleni).
Takže popoøádku – synod je vrcholné správní shromáždìní naší
církve, které se schází jedenkrát
roènì, není-li ovšem z naléhavých
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dùvodù svolán synod mimoøádný.
Skládá se z takzvaných èlenù virilních (tj. z moci úøadu), což jsou senioøi, seniorátní kurátoøi, èlenové synodní rady a 2 zástupci evangelické
teologické fakulty (ETF UK). Virilních èlenù je celkem 36. Dále jsou to
zástupci volení vždy na ètyøleté období na konventech, jejich poèet je
promìnný a odvíjí se podle poètu
èlenù církve v jednotlivých seniorátech. Na tomto synodu bylo volených èlenù celkem 37, takže dohromady bylo èlenù synodu 73. Kromì
toho se synodu úèastní 20 poradcù,
kteøí mohou vystoupit a podávat
návrhy, ale nemají právo hlasovat.
O èem letošní zasedání (ètvrté,
tedy poslední zasedání) 33. synodu
jednalo a co hlavního rozhodlo?
Kromì obligatorních záležitostí,
jako je schválení rozpoètu, repartic,
celocírkevních sbírek, výše odvodu
do personálního fondu, povinných
zpráv a dalších vìcí se synod zabýval pro veøejnost – podle mne – nejzajímavìjšími tøemi záležitostmi,
a to, jak dál a jakým zpùsobem
použít finance, které ještì dostaneme od státu (tedy struènì tzv. peníze z restitucí), jakým zpùsobem
dále smìrovat pùsobení a uspoøádání Diakonie a jak dále s pastoraèními pracovníky.
Jak se tedy budou využívat peníze z restitucí?
Synod pøijal k materiálu, který
se nazýval pomìrnì dlouze „Rozhovor církve o hospodáøské sobìstaènosti sborù a samofinancování církve“ celkem 10 usnesení, která nebu-

du všechna vyjmenovávat. To, na co
se ptáš, je vlastnì obsaženo v usnesení è. 4 k tomuto bodu, kde bylo rozhodnuto takto: „Synod ukládá synodní radì, aby do 1. zasedání 34.
synodu pøipravila návrh dalšího
vývoje odvodu do personálního fondu a jeho èerpání s tím, aby 15-25 %
restituèních náhrad bylo použito na
diakonické a rozvojové projekty. Zbylá èást restituèních náhrad bude
pøíjmem personálního fondu.“ Tedy
jinak øeèeno – vìtší èást penìz poslouží pro kumulaci financí na dobu, kdy bude stát na platy kazatelù
pøispívat ménì èi vùbec, zbytek na
ty výše zmínìné projekty.
Kdo urèí, na které diakonické a
rozvojové projekty se bude pøispívat?
Toto je teprve otázkou stanovení
pravidel a bylo to ošetøeno posledním, desátým usnesením ve výše
zmínìném materiálu. Synodní radì
je tam uloženo, aby do pøíštího synodu pøipravila pravidla pro správu
a rozdìlování té èásti restituèních
náhrad, která se týká diakonických
a rozvojových projektù ÈCE, a to
vèetnì možnosti bezúroèných pùjèek na tyto projekty.
Kdo v souèasné dobì platí faráøe a
kdo s nimi uzavírá pracovní pomìr?
No, to je právì taková zvláštnost
církve – faráøi jsou placeni
z Ústøední církevní kanceláøe, i
když vlastnì pracovní smlouvu vèetnì dodatkù mají uzavøenu se svým
sborem – jedná se o tzv. Povolací
listinu, která popisuje práva a povinnosti kazatele a staršovstva a je
vìtšinou doplnìna smlouvou o uží-

vání farního bytu, kanceláøe a kanceláøských zaøízení, vyplácení cestovních náhrad, apod. Finance na
platy faráøù nepocházejí pouze ze
státního pøíspìvku, to by nestaèilo,
jejich výše je kompenzována ještì
financemi, které se èerpají právì
z personálního fondu. Tak, jak bude
klesat státní pøíspìvek, bude pøíspìvek z personálního fondu naopak narùstat.
Bude církev platit faráøe i tìm
sborùm, které neodvedou stanovený
pøíspìvek do personálního fondu?
Samozøejmì, že ne, to je již nyní
ošetøeno v øádech, v tzv. Pravidlech
hospodáøské pomoci. Pokud sbor
neplní své základní povinnosti,
mezi nìž patøí také povinný odvod
do personálního fondu, nastupuje
øada opatøení. Zaèíná to výzvou
k nápravì nedostatkù, poté zøízením tzv. Komise hospodáøské pomoci. Není-li sbor dlouhodobì schopen
dostát svým povinnostem, mùže
dojít k jeho slouèení s jiným sborem
a pøípadné pøemìnì v kazatelskou
stanici, v poslední fázi pak mùže
dojít až k jeho zrušení.
Co jsou to misijní a co podporovaná místa a kdo je schvaluje a na
jak dlouhou dobu?
Misijní a podporovaná místa
jsou kazatelská místa, která zøizuje synod tam, kde je nadìje na oživení stávajícího èi rùst nového sboru. V tìchto pøípadech jsou dané
sbory osvobozeny od odvodù za kazatele do personálního fondu, a to
buï zcela, nebo èásteènì. Velmi èasto tato podpora klesá s èasem, tak
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jak se schopnost pøispívat do personálního fondu zlepšuje, takže tøeba
první rok je 100 %, poslední rok pak
už jen 25 %. Místa jsou zøizována
na 2 roky s možností prodloužení
na další 2 roky.
Jak to bude s pastoraèními pracovníky?
Synod nakonec pøijal usnesení,
v nìmž se pùvodní rozhodnutí synodní rady ruší (tj. rozhodnutí
o ukonèení podpory pastoraèních
pracovníkù s koncem roku 2014)
a do doby, než se stanoví nová pravidla, resp. do konce roku 2015,
pùjde vše podle starých pravidel.
Pouze odvod do PF na jeden úvazek
pastoraèního pracovníka se zvyšuje
z 26 tisíc na 52 000 Kè roènì.
Co Tì ještì na jednání zaujalo?
Uzavøené jednání, o kterém vám
nesmím nic prozradit :-) Ale vážnìji,
velice se mi líbila jedna situace: pøi
jednání o dalším pùsobení pastoraèních pracovníkù bylo podáno z rozpravy mnoho rùzných návrhù. Tyto
návrhy byly pøedány k projednání
mimoøádnì všem ètyøem komisím
synodu (tedy teologické, výchovné,
právní a správní a hospodáøské).
Tyto komise pak pøipravují doporuèení pro synod, jak rozhodnout.
Problém mùže nastat tehdy, když se
byť i jen dvì komise rozhodnou protichùdnì. Tentokrát se stalo nìco
zvláštního – pøes množství návrhù
dospìly všechny komise témìø ke
shodnému doporuèení. Inu, zázraky
se dìjí...
A na závìr: Jak se èlenùm synodu na Vsetínì líbilo?
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Synodálové a synodálky vesmìs
nešetøili chválou, líbilo se jim tu po
všech stránkách, ať již z hlediska
technického zázemí, péèe o poslance v oblasti stravování i ubytování,
pochvalovali si i setkání s místními
bratry a sestrami. Velký úspìch
mìla i prezentace seniorátu (ve ètyøèlenném realizaèním týmu byli
i Marta Doubravová a Richard Polomík) a chybu nemìl ani závìreèný
spoleèenský veèer na zahradì dolního sboru. Synodní rada již také
zaslala dìkovný dopis seniorátnímu výboru.

A jetì postøehy ze synodu
Od ètvrtka 29.5. do nedìle 1.6.
probíhalo na Vsetínì zasedání nejvyššího orgánu ÈCE – synodu. Synod je takový malý parlament. Peèlivì se dbá na to, aby byli ve stejném pomìru zastoupeni laici i duchovní. Stejnì jako pøi jednáních
staršovstva nebo konventu, i na
synodu je váha hlasu laika stejná
jako duchovního. To je dáno tzv.
presbyternì-synodním zøízením
církve. Pøedsedou synodu je v souèasnosti faráø Jiøí Gruber. Pokud to
není výslovnì øeèeno, jsou všechna
jednání synodu veøejná. Toho jsem
využil a nìkterých jednání jsem se
úèastnil z galerie ve velkém sále
Vsetínského kulturního domu, kde
zasedání probíhalo. Mìl jsem docela dobrý pocit, že jednání mìlo vìtšinou spád a i složité vìci, na které
byly rùzné názory, se „nezasekly“.
V kritických chvílích mìlo pøedsednictvo synodu (3 faráøi + 3 laici)

k dispozici vedle sebe dva právníky,
kteøí pomohli najít postup, který
odpovídá øádùm církve, pøípadnì
i zákonùm ÈR.
Když jsem po skonèení synodu
na rautu v zahradì Dolního sboru
chvilku mluvil s pøedsedou synodu,
sdìlil mi, že rozhodující pro prùbìh
synodu je peèlivá dlouhodobá pøíprava, která jednání pøedchází.
Mìl jsem dojem, že právì díky prvnímu konání synodu mimo Prahu
bylo pøípravì vìnováno mimoøádné
úsilí, které se v jednání samotném
zúroèilo.
Pøiznám se, že na synod jsem
pøicházel s pøedstavou, že jde hlavnì o nudná jednání, která se toèí
kolem penìz a hospodáøských záležitostí církve. A opravdu to tak
vìtšinou bylo. Ale více jsem si uvìdomil, že pro dobré fungování církve nelze ani ty nudné vìci vynechat.
Byl jsem však potìšen, že zaznìly i hlasy, které spoléhání na
Pána Boha postavily nad dobøe promyšlené finanèní plány do budoucna. Ono pak vyšlo najevo, že i ti, co
sice nahlas mluví jen o penìzích, ve
skuteènosti žijí vírou v Boha, která
ovšem stojí nìkdy nenápadnì v pozadí jejich jednání.
Úèastníci synodu ocenili závìreèný bohatý raut na zahradì Dolního sboru, který byl také pøístupný
všem èlenùm církve, nejen synodálùm. Naštìstí - na rozdíl od jednání synodu - i ti, kteøí nebyli synodály, nemuseli jen pasivnì pøihlížet
dìní na zahradì, ale mohli se zapojit do konzumace pøipravených dob-

rot a neformálních rozhovorù.
V nedìli pak faráøi – úèastníci
synodu – navštívili valašské sbory,
kde posloužili na bohoslužbách.
V našem sboru byl hostem br. far.
Daniel Ženatý, v souèasnosti faráø
ve sboru v Pardubicích, ale také
námìstek synodního seniora.
Pavel Èmelík

K nedoitým osmdesátinám
Jana Blahoslava ourka
( * 6.7.1934 - +21.2.1988)

Bláža se narodil do faráøské rodiny jako nejstarší. Brzy se narodily
ještì dvì dcery, Lia a Nadìje. Jeho
rodièe pocházeli z Podkrkonoší,
mládí prožil na Moravì a po ukonèení teologického studia nastoupil
službu v Západoèeském kraji, v Mariánských Lázních a pozdìji v Nejdku. K nám do Horního sboru pøišel
1.9.1982.
Vzpomínám, že jsme pomáhali
pøipravovat farní byt pro nástup
nového faráøe, se kterým jsme se
ještì neznali. Vìdìli jsme, že má
vìtší rodinu a tìšili se na uvítání
nového faráøe. Rodina pøijela pøed
zaèátkem školního roku: Bláža, Olga, a dìti Lia, David, Joel a Astrid.
Nejstarší syn Michal zùstal v Nejdku, aby tam dostudoval gymnázium. Joel s Aťou byli ještì pøedškoláci, David s Liou byli na základní
škole. Odcházející faráøská rodina
Ženatých mìla rovnìž pìt dìtí, ale
Šourkovy dìti byly o generaci mladší, fara ožila.
Sbor si zaèal zvykat na nového
faráøe, s novými dùrazy a formami
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práce. Tradièní sbor není lehko pøesvìdèit, aby pøevzal novoty. Bláža
chtìl, aby dìti pøed odchodem do
nedìlní školy slyšely a „vidìly“
evangelium pro nì srozumitelné.
Zavedl flanelograf, který byl kamenem úrazu pro nìkteré presbytery.
Blážu nepøesvìdèili, že se obrázky
a postavièky nehodí na stùl Pánì
v reformovaném sboru, tak alespoò
sklonili hlavy, aby se na divadélko
nemuseli dívat. Dìtem se to líbilo
a pozdìji jsme s flanelografem pokraèovali pøi výuce náboženství.
Další velký pøínos byl Blážùv
veliký zájem o èleny sboru – tedy
pastoraci. Myslím, že do roka znal
všechny rodinné vztahy, navštívil
vìtšinu jedincù a rodin a byl otevøen k naslouchání i zvìstování
evangelia každému. Mìl pøátelskou, usmìvavou povahu, vyzaøovala z nìj radost ze života a z žité
víry. Jeho pøístup k èlovìku nebyl
strojený, ale opravdový. Jeho bezprostøednost a horlivost až pøetékaly. Snad proto spoléhal na pøímý
hovor a biblické hodiny pojímal
jako rozhovor. Døíve jsme byli
zvyklí, že p. faráø Ženatý pøipravoval peèlivì jak biblické hodiny, tak
nedìlní veèery. Každý faráø má jiný
pøístup a jiná kritéria potøebnosti a
nelze posoudit, co je lepší. Bratr kurátor Martínek mu proto domlouval. Každý osloví jinak a to je dobøe.
Bláža byl evangelista a svým
zpùsobem charizmatik. Nemluvilo
se jazyky, ani neuzdravovalo - ale
Duch svatý vanul… Mládež se aktivizovala a rozmnožovala; drželi
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modlitební chvíle i modlitební øetìzy za nemocné. Když se jeden mladý bratr z Rùžïky probral z kómatu
po havárce na motorce v prùbìhu
nìkolikadenního modlitebního øetìzu, bylo to ujištìní, že Bùh je vyslyšel. Nechá se však Bùh lidmi øídit?
Vyvstaly rùzné otázky, které bylo
nutné s mládeží probírat. Bláža zaèal stonat a nemìl síly, aby se mládeži tolik vìnoval, mládež témìø
neuznávala jinou lidskou autoritu!
Když pak jednou pøece byl v mládeži, byl pøekvapen jejich až ponurou vážností a snažil se do nich vlít
radost a akènost. Myslím, že se jednalo o píseò, kterou zpívali, a Bláža
je pøinutil, aby chodili kolem dokola stolu a radovali se! Druhý den
øíkal, jak ho bolely nohy a bylo to
pro nìj namáhavé – ale snad jim
trochu radosti pøedal! Mìla jsem tu
výsadu, že jsem poslední rok a pùl
byla u nìho sborovou sestrou. Nejen, že to byla úžasná pøíležitost se
u nìho pøiuèit, poznávat sbor. Delegoval na mì návštìvy na pasekách,
kam už nemohl, a já jsem mìla možnost s nìkterými hovoøit nebo pomoci. Uèila jsem nedìlní školu, náboženství, a zprvu i konfirmandy.
Bláža byl rád, když jsem mu o dìtech referovala. Však jsme ho navštívili i u lùžka.
Jelikož jsem byla na faøe každý
den, byla jsem v úzkém styku s celou rodinou. Vojta tam též chodil
každý den jako „rodinný lékaø“.
I když byl Bláža upoután na lùžko
a prognóza dobrá nebyla, život
v rodinì byl klidný a bez patosu.

Bláža mìl celý život radostnou víru, plnou nadìje. Sledoval život
svých dìtí, manželce Olze nepøiznal svou diagnózu a poslal ji na
léèení do lázní, aby nabyla lepšího
zdraví. Rád hovoøil s dìtmi, mìl
mnoho hovorù s Davidem, který
tlumoèil otázky, které mládež pokládala. A nezkrotný Joel mìl v tátovi ohromnou autoritu a vzor. Lia
už studovala na Zdravotnické škole
a pomáhala nejen odbornì, ale hlavnì s citem a láskou starala o tátu.
Olga byla pilíø pro celou rodinu, protože si vždy vìdìla rady, byla nesmírnì pracovitá i oddaná manželka. Navíc za Blážou jezdilo množství pøátel z celého Siónu, aby jeho
i sebe povzbudili. Olga je vždy pohostila, dìti obsloužily.
Bláža zemøel v nedìli veèer
21.2.1988 doma na faøe. Jeho rodièe odjeli s malými dìtmi v sobotu.
Sbor pøipravil pohøeb, na kterém
bylo tolik duchovních v talárech, že
jsem takový prùvod ještì nevidìla!
Kostel byl pøeplnìný domácími
i hosty, plnými žalu i vdìènosti.
Bláža Šourek byl naším faráøem
pouze pìt let, ale zanechal za sebou
hlubokou a širokou brázdu. Byl to
muž pracovitý, plný radosti, víry,
lásky, i nadìje. Nyní vzpomínáme
jeho 80. nedožitých narozenin.
Jsme vdìèni Bohu za takového pastýøe a snad nìco z jeho odkazu nás
bude i nadále provázet.
Alena Zikmundová

Okénko do minulosti naeho
sboru (z Dìjin mìsta Vsetína

od Matoue Václavka z r.1901)

Po vyhlášení toleranèního patentu 21.12.1871 pøišel na Vsetín
kazatel Jan Hrdlièka, aby zde
veøejnì služby boží konal. První se
slavily 25.12.ve stodole u Bubelù
na Dolní Jasence è.187, od pøíštího
léta pak ve škole, jež døíve chrámu
byla vystavìna. Ten byl stavìn na
„podsedkách“ na Trlicovì gruntu
a již 29.6.1783 vysvìcen. Roku
1784 postavena fara.
Dne 10.4.1784 rozdvojila se církev a.v. na Vsetínì. Pøíèinu zavdal
kazatel Hrdlièka, když ostøe vystupoval proti knihám èeskobratrským. Reformovaní utvoøili si takto
zvláštní jednotu neboli církev, vykonávajíce bohoslužby v evangelickém chrámu. Pro èas, kdy se mají
vykonávat, vedli ustaviènì s církví
a.v. spor, který více ménì trval až
do vystavìní vlastního chrámu.
Služby Boží mìli každou tøetí nedìli od 7 do 9 ráno. Roku 1819 složeno
od církevníkù na vlastní kostel
1700 zlatých. Církev a.v. odporovala stavbì kostela na „podsedkách“,
že by pro blízkost obou kostelù pøekážky po èas bohoslužeb nastávaly.
Když pak nicménì roku 1822 hrabì
Štìpán Illesházy církvi h.v. ono místo pro kostel daroval a komise
z Hradištì povolaná naznala toto
místo za pøíhodné, zapoèato ihned
se stavbou a roku 1827 byl nový
chrám Pánì vysvìcen. Obnoven
1892. Fara byla v pøízemí nìkdejší
budovy školní h.v. až do r.1845, kdy
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nynìjší farní dùm postaven.
Roku 1819 náleželo k církvi h.v. rodin:
na Vsetínì 82, v Jasence 88, v Ústí 22,
v Johanové 8, v Roketnici 19, Léskovci 67,
v Hovìzí 33 a v Halenkovì 14, celkem 1829
duší. Roku 1880 mìla 3389 duší, roku 1899
3286 duší.
Reformovaní vsetínští pøivtìlili se pùvodnì k Liptálské církvi. Na to povolali si
(od bøezna 1785) za kazatele Štìpána Kalnaye. Dalšími kazateli byli Pavel Šlachta,
Ján Šimon, Jakub Lukl, František Paal,
opìt Jakub Lukl, Ludvík Gerža, Fabián
Hronek, Karel Opoèenský, Jan Skalák (od
8.12.1899).
Roku 1817 ustanoveno služné kazatele
h.v.: 300 zlatých, 8 mìøic pšenice, 6 mìøic
žita, 6 mìøic jeèmene, 25 mìøic zemákù, 12
sáhù tvrdého døeva, 200 l mléka.(Úhrnem
služné 567 zl.) Štola: od závdavek 1 zl.,30
kr., pohøeb s kázáním 1 zl. pohøeb bez kázání 30 kr. Církev má ku pøijímání také dodávati víno a chléb.

Okénko do Diakonie
Vsetínské støedisko oslavilo 18.6. deset
let svého trvání vzpomínkovým odpolednem, jednak v centru mìsta, jednak na zahradì domova na Strmé ulici. Støedisko
bylo založeno ústøedím Diakonie na základì souhlasu synodu k 1.7.2004 a pøevzalo práci mezi sociálnì vylouèenými
a také mezi starými lidmi, která se už rok
pøed tím konala pod naším sborem.
A ještì slovíèko nakonec: Nenechte si
ujít festival UNITED, ekumenický multižánrový festival pro všechny generace.
Pro mladé muzika, pro støední generaci
filmy a pro všechny pøednášky. Ekumenické spoleèenství køesťanù z celé republiky.
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Humor za kostelem:
„Ty, Pepo, mohl bys mi
pùjèit deset tisíc?“ „No, že
jsi to ty, mohl, ale na devítiprocentní úrok.“ „Tak
moc? Co si o Tobì Pán Bùh
pomyslí, když se na to shora podívá?“ „Ale neboj se,
shora ta devítka bude vypadat jako šestka.“
Je bouøka a dcerka trochu se strachem drží tatínka za ruku. Pak se zeptá: „Ty blesky dìlá Ježíšek, jak nás fotí do Knihy
vìèného života?“

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

