Pravidelná shromáždění
ve sboru ČCE v Huslenkách
Pondělí

SBOROVÝ

DOPIS

sboru Českobratrské církve evangelické

11:00 Setkávání maminek s dětmi na faře

v Huslenkách 2012

Středa
12:10 Náboženství na ZŠ v Hovězí (I.stupeň)
13:00 Náboženství na ZŠ v Hovězí (II.stupeň)
18:00 Biblická hodina (fara)

Čtvrtek
14:00 Náboženství na ZŠ v Huslenkách
Pátek
15:00 Konfirmační cvičení (fara)
18:00 Sdružení mládeže (fara)
Neděle
10:00 Bohoslužba (i s nedělní besídkou pro děti)

„Dobrořeč, má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní.“
(Žalm 103,2).
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé!
Srdečně Vás všechny tímto sborovým listem zdravím a zároveň Vás
i zvu do pravidelných shromáždění, která se v našem sboru opět se začátkem
podzimu rozbíhají (jejich přehled najdete na zadní straně listu).
Podzimní čas si spojujeme s mnoha pestrými barvami, krásou přírody,
ale možná i s jistou melancholií a smutkem. Z hlediska církevního roku je
však podzim spojen především s díkčiněním. Vzdáváme Bohu díky za život,
úrodu, denní chléb, rodinu, přátele a všechny ostatní dobré dary, které od něj
máme.
Chvalme tedy Pána i v tomto čase a děkujme mu, třeba slovy
103.žalmu, z něhož je vzat i úvodní verš tohoto listu: „Dobrořeč má duše
Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní.“
Přeji Vám všem krásný tento i každý čas.
Jiří Palán, farář sboru

Všichni jste srdečně zváni !!!

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), kurátorka: Olga Václavíková (737 549 753)
Číslo účtu: 129663139-0300, cce.huslenky.cz

Pozvání na sborovou besedu
Srdečně Vás zveme na neděli 21.října na tradiční sborovou besedu.
Naše pozvání tentokrát přijala farářka sboru v Jasenné sestra Radmila Včelná.
Bude povídat o svém farářování na valašské dědině – jaké to vlastně je, být
na tradičním, venkovském, valašském sboru farářkou? Beseda začíná jako
obvykle ve 14:00 bohoslužbami s vysluhováním svaté večeře Páně a pokračuje
programem s hostem a následně setkáním a rozhovory při bohatém
občerstvením na faře.

Přišel podzim

Pozvání na biblickou hodinu

Přišel podzim. Nikoho se neptal, zda může přijít. Je tu. Vítáme tě,
podzime! Jsi zvláštní roční období. Nějak nás přitahuješ. Možná víc, než
ostatní roční období. Tím neříkám, že tě máme raději. Jen to, že nás přitahuješ.
Působíš, že na tebe myslíme.
Když se řekne - a nastal podzim, cítíme, že se to netýká jen přírody.
Myšlení přeskočí bezděky i na lidský život. Nemluvíme o létě lidského života.
Ani o zimě lidského života. Ale o podzimu, to ano. Šediny jsou trochu jako
žluté listí, stromy bez listí jako hlava bez vlasů. Ranní mlha jako slábnoucí
zrak a zkřehlé ruce jako starší tělo, které se potřebuje pořádně zahřát
a rozhýbat, aby bylo co k čemu. Podzim je buď krásný, jako starší moudrý
člověk. Nebo je protivný. Jako starší člověk.
Možná je obraz podzimu pro lidský život tak přiléhavý proto, že po
podzimu ještě něco přijde. Už toho nebude mnoho, ale něco ještě ano. Proto
stojí za to podzim žít. Vnímat jeho krásu, radovat se z barevného listí
i z mlžného a sychravého rána
Kéž by byl každý podzim krásný bez ohledu na počasí!

Když se řekne biblická hodina, leckdo si možná představí několik
(nebo spíš několik málo) zasloužilých členů sboru, jak se při večeru sklánějí
ve ztemnělé farní místnosti k obtížným textům … Těžko říci, jestli to tak
působí. Ale biblická hodina to je především příležitost ke společnému
přemýšlení nad živým textem Písma - a to příležitost vskutku jedinečná.
Těžko lze faráři vstoupit do kázání a zeptat se ho, jak to myslel a možná ani
doma není k diskusi nad Biblí ta správná atmosféra… Proto -jestli máte nad
Biblí a vírou nějaké otázky – neváhejte a přijďte ve středu od 18:00 na faru
na biblickou hodinu! Letos již od 10.října budeme pokračovat ve čtení první
biblické knihy Genesis příběhy praotce Abrahama.

Z knihy Daniela Ženatého: Nejsme na útěku

Pozvání na setkávání maminek s dětmi

Milé maminky, srdečně Vás zvu již na třetí ročník Setkávání maminek
s dětmi v našem sboru. Koná se každé druhé pondělí v lichém týdnu
od 11 hodin na evangelické faře v Huslenkách. Pro děti jsou zde připravené
hračky, menší děti se můžou batolit po koberci. Maminky mají k dispozici
malou kuchyňku pro přípravu menšího pohoštění.
Neváhejte a přijďte se odreagovat od všedního stereotypu, moc se na
Vás těšíme !
Za ostatní maminky kurátorka Olga Václavíková

Podzim

Podzime, ach, jak jsi krásný
Máš všechny barvy smutku
ve svém vánku
každou vůni stesku.
Tvá hudba, ta božská melodie
je čiročirá nostalgie
touhy a pocity všech
co cítí tvou krásu
ale nemají na to ji poznat
víc síly, víc času!
Nač více vířit prach - má slova?
Ve stínu a Zimě jen to děsí mě
zda po létu přijdeš znova …

Jiří Palán

