Potravinová pomoc
Od června je náš sbor zapojen do projektu potravinové pomoci.
Z Potravinové banky ve Zlíně odebíráme trvanlivé potraviny, které smíme dále
distribuovat osobám v tísni.
Příjemcem této pomoci se může stát kdokoliv. Například matky –
samoživitelky, zejména na mateřské dovolené anebo při dlouhodobé pracovní
neschopnosti. Ale také všechny sociálně slabé rodiny, důchodci, rodiny
postižené náhlým neštěstím nebo živelnou katastrofou.

Svatodušní

S BOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

Potraviny nabízíme zdarma. Příjemce pomoci nemusí nějak dokazovat
svoji tíseň (jenom se zavazuje, že s potravinami nebude dál obchodovat, ale
použije je pro vlastní potřebu). Nemůže si však vybírat a musí převzít to, co se
zrovna nabízí. Jedná se zejména o přebytky ze supermarketů, trvanlivé
potraviny, mouky, rýže, cukry, těstoviny, konzervy, ale také brambůrky,
gumové medvídky, sladkosti pro děti apod. Nejde jenom o to, že by člověk
neměl peníze na jídlo. Pomoc je určená především těm, kteří si sice základní
potraviny pořídí, ale pak už jim v rodinném rozpočtu nezbývá „na nic dalšího“
a trpí tím kvalita jejich života.
Potravinová banka si klade za cíl na prvním místě pomoci osobám
v sociální tísni. Zároveň chce i zamezit plýtvání potravinami. Jsme společností
přebytku. Jde však také o to tyto přebytky spravedlivěji rozdělit.
Pokud byste se rádi stali příjemci pomoci Potravinové banky prostřednictvím
našeho sboru, obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme!
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„Každého dne pobývali svorně v chrámu, po
domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a
upřímným srdcem.“ (Sk 2,46)

Milé sestry, milí bratři,
zveme Vás na narozeninovou oslavu! A kdopak má vlastně
narozeniny? No přece Církev! Ale ne-jenom ta naše, Českobratrská církev
evangelická, jejíž sté narozeniny jsme slavili v loňském roce. Ale naše celá
Církev. Ta jediná, svatá, katolická, evangelická, pravoslavná, apoštolská,
všeobecná… jejíž hlavou je Ježíš Kristus. Ta právě slaví narozeniny v těchto
dnech.
A kdy přesně? Kdy se vlastně církev narodila? Po svém vzkříšení se
Ježíš čtyřicet dní zjevoval svým učedníkům. Stoloval s nimi a povzbuzoval je
svým slovem. A oni se radovali, jaké mají báječné dny - teď už bude Pán
pořád s nimi! Jenže Ježíš jim oznámil, že musí odejít. Kam? No přece domů!
Ke svému Otci. Na nebesa. Tam kde má svůj domov od věků na věky.
Ale zároveň jim slíbil, že nezůstanou sami. Ale z nebe jim bude seslána mocná
Posila. Přímluvce. Utěšitel. Duch milosti a síly.
A právě seslání Ducha svatého o letničních svátcích v Jeruzalémě,
padesát dní po Velikonocích, je považováno za okamžik zrodu Církve. Od té
chvíle tu Církev je a s ní a v ní i Bůh, přítomný v Duchu svatém. Nejsme tedy
ani v tomto světě sami, ale Bůh tu zůstává s námi!
Můžeme se proto radovat, můžeme slavit. Ale je to oslava, ne
vzpomínka. Nepřipomínáme si žádné „výročí seslání Ducha.“ Ale radujeme se
z přítomnosti živého Boha mezi námi a v tomto světě. Je to úleva, vědět, že ani
dokonce ani v tyto časy nebezpečné přechodu k samofinancování nezávisí
všechno jenom na nás, ale všechno závisí na samotném Bohu. On si stále svou
Církev tvoří, shromažďuje, obnovuje a reformuje.
Každá správná narozeninová oslava má i svůj večírek s bohatým
programem. Přijďte třeba na bohoslužby o svatodušní neděli! Jejich součástí
bude i konfirmační slavnost. Není žádná náhoda, že se konfirmace koná právě
v neděli tuto. Věříme, že Duch svatý sám obrací člověka k jeho křtu a probouzí
v lidském srdci víru.
Součástí oslavy narozenin je i obdarování. Nejinak je tomu samozřejmě
i při narozeninách Církve. Je to však sama Oslavenkyně, která obdarovává.
Z celocírkevní sbírky svatodušní neděle bude obdarována Diakonie naší
církve. Protože věříme, že Duch svatý nás vede nejenom k oslavě, ale zároveň
i ke službě. Ku pomoci obci a světu.

Svatodušní nedělí jakoby končí sváteční a slavnostní období
církevního roku. Až do adventu potom nastává jakoby čas všední a nesváteční.
Ovšem, po Velikonocích, ve společenství Kristovy církve, neseném Duchem
Božím, není nic všedního a každá neděle je tím největším svátkem. Ostatně i
v tomto sborovém listě naleznete mnohá pozvání k dalším akcím, třeba
k Víkendovce nebo k výročním bohoslužbám v Původním kostele v Rožnově.
Tak tedy všechno nejlepší, milé sestry a milí bratři! Vyprošuji nám
všem hojnost Božího požehnání! Abychom i my byli jako ti apoštolové, kteří
po seslání Ducha svatého „každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech
lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha
a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které
povolával ke spáse.“
Víkendovka (28. - 30. 6.)
Zase po roce, o prvním prázdninovém víkendu (28. - 30. 6.) zveme
všechny děti na Víkendovku - táborový pobyt na faře. Na děti opět čekají
tradiční i nová dobrodružství: soutěže, táborák, hledání pokladu, výtečná
táborová kuchyně, sportovní, výtvarná a hudební dílna a mnoho dalšího.
Společný víkendový pobyt zakončí tradičně nedělní rodinné bohoslužby.
Bližší informace a přihlášku naleznete na vloženém listě. Těšíme se na vás!
Bohoslužby v Rožnově - 6. července od 10:00.
Letos je to deset let, co byl v areálu Valašského muzea v přírodě
v Rožnově obnoven toleranční kostel z Huslenek. Slavná událost. Její význam
možná ještě ani nedoceňujeme. Kolik to stálo úsilí mnoha lidí. Na všechny
z nich jistě nedokážeme ani vzpomenout… Ale dílo se podařilo! Máme kostel!
Nejenom ten svůj, současný. Ale i ten původní. Dřevěnou toleranční
modlitebnu, která původně stála na místě současného hřbitova v Huslenkách.
A především máme radost! Radost z toho, že obnovený kostelík není jen
skanzenem a muzeem, ale živým kostelem, kde se každoročně - na svátek
Mistra Jana Husa - konají bohoslužby. Zveme Vás i k těm letošním,
výročním! Povedou je br. Joel Ruml a br. Vladimír Kopecký. Z Huslenek
vypravujeme jako obvykle zájezd - odjezd je 6. července v 8:00 z autobusové
zastávky Huslenky, žel. st. Přihlásit se můžete v kostele nebo přímo
u br. faráře.

