kostelík nejenom exponátem muzea, ale stále slouží svému původnímu
účelu - jako kostel.
A máme radost, že každoroční bohoslužby v něm jsou stále hojně
navštěvované, nejenom lidmi z Huslenek a Rožnova, ale z celého seniorátu
a ekumeny. Po bohoslužbách jsme se všichni vyfotili před branami kostela.
Fotografie z Rožnově, ale i všech ostatních sborových akcí si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách našeho sboru.

Poděkování
Tento sborový dopis je listem k Díkuvzdání. A tak se sluší poděkovat.
Pánu Bohu nejprve, ale také lidem. Děkujeme tedy Vám všem, kteří se
účastníte sborového života, navštěvujete bohoslužby (nebo je dokonce
připravujte), pracujete ve staršovstvu a nedělní škole, účastníte se sborových
akcí, platíte salár, dáváte dary. Bez Vás by tento sbor nebyl! Děkujeme!
Všechno naše setkávání by ale nebylo možné, rozhodně ne tak
komfortní, kdyby nebylo i prací stavebních, opravných, brigádních. Děkujeme
proto i br. Petrovi Dřevojánkovi a jeho rodině za položení nové střechy na
hospodářském stavení a výměnu dešťových svodů na faře. Děkujeme i sborové
brigádě pod vedením kurátora br. Jiřího Sívka za pomoc při odstranění staré
střešní krytiny na hospodářské budově.
Větší opravy by však šlo jen těžko zrealizovat bez finanční pomoci
dalších institucí. Děkujeme obci Huslenky za poskytnutí dotace 60 000 Kč
na opravu elektroinstalace v kostele a výměnu dešťových svodů na faře.
Děkujeme i seniorátní Jeronýmově jednotě za příspěvek 30 000 Kč na opravu
hospodářského stavení. A připomínáme, abyste i v příští roce při placení saláru
pamatovali i na potřeby Jeronýmovy jednoty. Podpoříte tím stavební dílo
nejenom v okolních, ale i v našem vlastním sboru.

Podzimní

SBOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické
v Huslenkách

Pozvání k pravidelným shromážděním a sborovým akcím
Na vloženém listu uvnitř dopisu najdete pozvání k biblickým hodinám,
sborovému zájezdu, ekumenickým bohoslužbám či sborové neděli!
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

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě

děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“
(Filipským 4,6)

2019

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
podzim je v církevním kalendáři časem díkuvzdání. Našim předkům ve
víře přišla tato souvislost jako samozřejmá. Časný podzim je přece časem
sklizně, dobou sběru a trhání plodů a tedy i časem, kdy je na místě vzdát díky
za dary země a vůbec za všechno dobré, co jsem ve svém životě sklidil a co
mě potkalo.
My, lidé dneška, ať už chodíme do kostela, či ne, ať žijeme ve městě či
na vsi, však tento vztah mezi úrodou na polích a naší vděčností už nevidíme
zdaleka tak jasně. Proč by měl člověk děkovat za to, co se na polích urodí
a někdo to sklidí? Vždyť přece v obchodech koupíme všechno! A zdaleka ne
jenom v sezóně. Čerstvé ovoce a zeleninu máme v regálech supermarketů po
celý rok.
Ještě menším důvodem k díkuvzdání je potom jakýsi určený církevní
svátek. Soudobý člověk, pokud vůbec děkuje, tak spíše za to, co se jemu
osobně zadaří, za to, co sám prožije mimořádného, co mu přinese osobní štěstí.
A jinak si spíše prozpěvujeme s Tomášem Klusem: „Za co, Pane Bože, za
co?“ Za co bychom měli vlastně dnes děkovat?
Apoštol Pavel však zpívá jinou píseň. V listu Filipským píše: „Netrapte
se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své
žádosti Bohu.“ Vděčnost, podobně jako radost, apoštol Pavel nespojuje předně
s nějakým mimořádným zážitkem, nebo návalem osobního štěstí. Ale mnohem
spíš s každodenností a všedností. Každé nové ráno, každý nový den, lidé, kteří
jsou kolem mě… Právě věci, jež jsme si zvykli pokládat za samozřejmé, jsou
tím pravým důvodem k hluboké vděčnosti. A proto děkujme, třeba i slovy
písně z našeho zpěvníku: Díky za moje pracoviště, / díky za každý drobný zdar.
/ Díky, za všechno krásné, čisté, / díky za hudby dar…
Současní astrofyzikové dospěli při svém zkoumání vesmíru ke
skeptickému závěru: O pravé povaze, rozloze, ba ani smyslu vesmíru
nemůžeme z hlediska vědy říci nic určitého. Dokonce ani netušíme, zda se celý
vesmír v příští vteřině nezhroutí a všechno neskončí… Z takového doznání
vědy může leckoho mrazit. Ovšem z hlediska křesťanské víry na tom není nic
nového. My křesťané přece dobře víme, že neznáme dne ani hodiny. Nevíme,
zda tu v příštím okamžiku budeme my samotní, nevíme, zda tu bude celý tento
svět.
O to víc smíme být vděční za každou vteřinu, která je nám ještě přidána! My
křesťané však máme důvod ještě k jedné zvláštní, výjimečné vděčnosti.
Děkujeme Bohu i za jeho lid. Za společenství víry, v němž můžeme žít, modlit
se, zpívat, sdílet s ostatními svoji radost i svůj smutek, děkovat a společně
chválit Boží jméno.

Tento podzimní list je právě i pozvánkou k tomuto sdílení
a společenství. Zveme Vás, i tímto listem, k bohoslužbám Díkůčinění
o poslední zářijové neděli. Zveme Vás na každé nedělní bohoslužby.
I k pravidelným shromážděním v týdnu, která se s novým školním rokem
zvolna a znova či nově rozbíhají. Zveme Vás k posezení na faře i sborový
výlet. Jsme vděční za každou příležitost, kdy můžeme společně chválit Boha a
děkovat mu. Každý den i na věky. Amen.
Ohlédnutí za létem
Tradiční součástí podzimního sborového listu je i ohlédnutím za létem.
Ano, letošní léto bylo dlouhé, horké, ale z hlediska sborového života také
velice bohaté a pestré.
O svatodušní neděli (9. června) se konala konfirmační slavnost. Těší
nás, že deset mladých lidí se veřejně přihlásilo ke Kristově církvi
i společenství sboru. Osobně mě těší, že s většinou z nich se potkávám i při
bohoslužbách, sborových brigádách, ba dokonce i ve sdružení mládeže. To
bychom si totiž přáli ze všeho nejvíc, aby konfirmační slavnost i do budoucna
nebyla jen jakýmsi podařeným výstupem, ale především vstupem. Vstupenkou
i pozváním do sborového života. Příští konfirmační cyklus se rozběhne zase
až za rok. O to víc bychom si přáli, aby letošní konfirmandi nalezli své jisté
místo v opět se nově formujícím sdružení mládeže i v lavicích našeho kostela
a na židličkách ve sborovém sále.
O první prázdninovém Víkendu se na faře již potřetí konala
„Víkendovka.“ Jsme rádi, že toto táborové setkání je stále populárnější.
Letos se ho přímo účastnilo 23 dětí a něco přes deset dospělých. Pro děti byly
tradičně připraveny sportovní, výtvarné i hudební aktivity, také táborák,
hledání pokladu, fotbal, výborná kuchyně, možnost přespání na faře… Tábor
jsme zakončili rodinnými bohoslužbami s vysluhováním večeře Páně.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě i průběhu Víkendovky podíleli.
Děkujeme obci Huslenky za poskytnutí párty stanu a Restauraci U Pokorných
za sobotní nasycení celého tábora gratis!
Na svátek Mistra Jana Husa se konaly tradiční bohoslužby ve
skanzenu v Rožnově. Letos jsme si při nich připomněli deset let od obnovení
našeho původního dřevěného tolerančního kostela. Službou slova nás potěšil
bývalý synodní senior br. Joel Ruml, který kázal i při znovuotevření
modlitebny před deseti lety. Liturgii vedli faráři ze Stříteže a Huslenek Josef
Hurta a Jiří Palán. Výtěžek sbírky z bohoslužeb 9500 Kč byl věnován rodině
Koudelových z Huslenek. Těší nás, že i po deseti letech zůstává náš toleranční

