100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!
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zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz

Svatodušní

S BOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

2018
„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!
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kdy
nás
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sestry
a
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v
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které
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i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
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rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
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Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!
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setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
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na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
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evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
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působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!
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trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!
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od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
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doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy,
jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“
(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!
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(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Bylo to báječných 40 dní se vzkříšeným Kristem. Alespoň nám se to
z jistého odstupu tak jeví. První Ježíšovy učedníky ještě i po Velikonocích
trápily pochybnosti, ovládal strach, zmáhala nedověra … Jenže vždycky, když
to slabé a lidské v nich nabývalo, objevil se vzkříšený Pán, pozval je k jídlu,
povzbudil je, posílil... Byl to vskutku výjimečný čas, kdy se církev mohla
setkávat se svým Spasitelem tváří v tvář, už na této zemi… Jenže po oněch
40 dnech byl Ježíš vzat na nebesa. A jeho učedníkům muselo připadat, že
zůstali náhle opuštěni. A přitom úkolů, které vzkříšený Pán svěřil první církvi,
bylo více než dost: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, vydávejte
svědectví, následujte mě! A možná někomu připadá, že ona neblahá situace
trvá dodnes. Že jsme tu - v tomto světě - zůstali na všechno sami, opuštění, bez
pomoci …
Jenže to není pravda! Pán Ježíš, dřív než odešel, slíbil svým učedníků
příchod mocného Přímluvce. Ducha Utěšitele, který je bude těšit v každém
zármutku a posílí je v každé slabosti. Toto jeho slovo se naplnilo 50 dní po
Velikonocích, o letničních svátcích, když byli všichni shromážděni na jednom
místě. Tehdy na ně sestoupil z nebe Duch svatý - a zůstává tu s námi i nadále.
V něm je nám přítomný samotný Bůh. Nejenom formálně. Ale
doopravdy. Bůh, který působí. Působí veliké věci. Mění zármutek v radost.
Svádí lidi do hromady. Probouzí v srdcích víru. Učí nás odpouštět. Vyučuje
pokoře, trpělivosti, dobrotě. Rozhojňuje lásku, pokoj i spravedlnost … O jeho
působení by se dal sepsat víc než jeden list…. Ale lepší, než si o tom jenom
číst, je alespoň něco z toho prožít. Proto i tento náš svatodušní list chce být
především pozváním k akcím, které se tomto čase v našem sboru konají.
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď, rač v myslích našich hostem být … (EZ 368)
Noc kostelů - pátek 25. května, 17:50
Jako každým rokem i letos se připojujme k ekumenické akci Noc
kostelů, kdy se kostely po celé republice otevírají zrakům široké veřejnosti.
Program večera v evangelickém kostele v Huslenkách bude jako vždy bohatý,
a v lecčem letos i nový. Večer tradičně zahájí vyzvánění zvonů a slavnostní
fanfáry v podání varhaníka sboru Jaroslava Suchého. Slovem Noc kostelů

uvede místostarostka obce Huslenky Helena Jurčíková. Zcela výjimečným
zážitkem bude jistě vystoupení proslulého pěveckého sboru SONG ze
vsetínského gymnázia. Po koncertu následuje přednáška faráře Jiřího Palána
„100 let Českobratrské církve evangelické“. V kostele budou též vystaveny
historické bohoslužebné předměty a sborové knihy.
Opět také vyhlašujeme soutěž pro děti a mládež o nejlepší výtvarný
počin. Letošním tématem je právě sto let Českobratrské církve evangelické.
Soutěžní výtvory i další práce dětí z nedělní školy budou při Noci kostelů
vystaveny a všechny děti odměněny.
Program v kostele zakončí slavnostní fanfáry. Poté bude ještě možné
navštívit kostelní věž a zvonici - tentokrát nově s výkladem zvonaře Zdeňka
Šuláka. V průběhu celého večera, i po jeho skončení, bude možnost
občerstvit se a posedět na faře. Všechny k návštěvě našeho kostela srdečně
zveme!
Víkendovka – od pátku 29. června do neděle 1. července
O loňských letních prázdninách se nám poprvé podařilo uspořádat na
faře víkendový letní tábor po děti. Pro velký úspěch a zájem letos opět
„Víkendovku“ pořádáme a srdečně k ní všechny zveme ☺. Víkendovka se
i letos uskuteční hned o prvním prázdninovém víkendu, od pátku 29. června
do neděle 1. července. Pro děti bude opět nachystán bohatý program.
Táborová hra na motivy Ježíšova evangelia. Tři dílny (hudebně-biblická,
výtvarná a sportovní) pod vedením osvědčených vedoucích. Výlet na neznámé Vrchy. Soutěže, sporty, lana … Ve volných chvílích, kterých ale moc
nebude, budou děti moci sportovat na farní zahradě nebo odpočívat v party
stanu či altánku. Všichni se už moc těšíme i na dobroty táborové kuchyně!
Zájemci mohou z pátku na sobotu i ze soboty na neděli přespat na faře,
na karimatkách ve sborovém sále – odvážnější i venku v altánku. Je také
možné přihlášené dítě každý den ráno na faru přivézt (a přespávat doma).
Přihláška na Víkendovku je součástí tohoto sborového listu, anebo si ji můžete
vyzvednout na faře. Cena za jedno dítě - příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. Víkendovka bude zakončena rodinnými bohoslužbami v kostele,
v neděli 1. července od 10:00. Těšíme se na Vás!

100 let Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100 let od vzniku
Českobratrské církve evangelické. V roce 1918 - i v souvislosti se vznikem
nového státu
- se představitelé českých a moravských luteránů
i reformovaných rozhodli spojit své konfese v jednu novou evangelickou
církev - Českobratrskou. Mnozí se tehdy proti církevní unii stavěli, v Evropě
nemělo něco takové téměř obdoby, ale čas prokázal životaschopnost této
myšlenky. Můžeme být právem hrdí, že patříme k církvi, jež se v sobě snaží
spojit to nejlepší ze všech reformačních tradic, zakládá si na poctivém výkladu
Písma, žije ve společenství bratří a sester a přitom v ničem neumenšuje
důstojnost a svobodu každého jednotlivce …
V našem sboru si výročí připomeneme již při Noci kostelů a také při
bohoslužbách v Původním kostelíku v Rožnově. Ty se budou tradičně konat
na svátek Mistra Jana Husa, v pátek 6. července.
Chceme se ale zúčastnit i velkých celocírkevních oslav, jež proběhnou
pod mottem Radujme se vždy společně letos v Pardubicích, ve dnech
od 28. 9. - 30. 9. A pojedeme tam vlakem!
Na podzim si ve sboru připomeneme výročí vzniku církve ještě také
vysazením lípy. Jak víte, ve znaku obce Huslenky je lípa. Odkazuje
k památeční lípě u Kretů v Uherské, pod níž schovávali pronásledování
evangelíci své Bible, zpěvníky a jiné věroučné knihy. Tento strom již bohužel
neexistuje. Proto chceme na farní zahradě vysadit lípu novou - právě při
příležitosti stého výročí vzniku ČCE. Učiníme tak 23. září, v rámci neděle,
kdy
nás
navštíví
sestry
a
bratři
ze
sboru
v
Javorníku,
které
rádi
k oslavám
i sázení přizveme. Javornický farář Petr Kulík k tomu napsal: „Dovezeme si
rýče - Javorník sází, Huslenky zalévají, Pán Bůh dává vzrůst!“
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz
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