O majetkovém narovnání
O majetkovém narovnání mezi státem a církvemi se poslední dobou hodně
mluví i píše. Co však znamená konkrétně pro naši církev a náš sbor?
Českobratrská církev evangelická by měla v rámci narovnání dostávat zhruba
75 miliónů korun ročně po dobu 30 let. Na papíře ta částka vypadá dobře,
ve skutečnosti to však není o mnoho více, než kolik stát ročně naší církvi dává už
nyní. Za 30 let ale veškerá státní podpora církvím definitivně ustane.
Každý sbor Českobratrské církve evangelické tedy majetkové narovnání
pocítí v důsledku především jako odluku církve a státu - s nutností naučit se
hospodařit pouze za své. Úplně konkrétně to bude pro každý sbor znamenat nutnost
vybírat každým rokem o 300 000 Kč víc než dnes.
Jednoduchým matematickým výpočtem tedy můžeme dojít k tomu, o kolik se
musí zvýšit finanční obětavost (včetně salárů, sbírek a darů) každého z nás, aby
huslenský sbor mohl i nadále působit jako samostatný.
Na jednoho člověka to není částka astronomická, které by se nedala obětovat.
Na druhou stranu - není to částka ani zanedbatelná. Zkrátka, pocítíme to.
Vezměme tedy nynější téměř třicetileté překlenovací období, které nám do
definitivní odluky státu a církve zbývá, jako milostivý čas, v němž se můžeme
postupně naučit přijímat svůj sbor skutečně za svůj. Nebude to zřejmě úplně lehké.
V perspektivě Kristova velikonočního vítězství se však nemusíme děsit ani vlastního
hříchu a smrti, natož pak finanční nezávislosti.
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Shromáždění v době postní a velikonoční 2013
10.3. IV.Postní neděle (Laetare) – bohoslužby s Výročním
sborovým shromážděním (farní sál, 10:00)
17.3. V.Postní neděle (Judica) - bohoslužby (farní sál, 10:00)
24.3.. Neděle Květná (Palmarum) - bohoslužby (farní sál, 10:00)
28.3. Zelený čtvrtek - nešpor se čtením pašijového příběhu (farní
sál, 18:00)
29.3. Velký pátek - bohoslužby s vysluhování Večeře Páně (farní
sál, 10:00)
31.3. Velikonoční neděle – bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně (kostel, 10:00)
1.4. Velikonoční pondělí – bohoslužby (farní sál, 10:00, káže
br.farář Miloslav Gregar)

„Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně
i s jezdcem.“ (Ex 15, 21)

Milé sestry, milí bratří, milí čtenáři tohoto listu,

Pozvání k Výročnímu sborovému shromáždění.

Velikonoce budeme letos slavit docela brzy. Velikonoční neděle
připadá na poslední březnový den. Podle čeho se to však určí, na jaký den
v tom kterém roce velikonoční svátky připadnou?
Křesťanská církev v tom vyšla z židovské tradice a datum svých
největších svátků stanovuje podle měsíce. Velikonoční neděle je vždy první
nedělí následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Letos tedy připadá
na 31. března.
Židé o svých největších svátcích oslavují Velikou noc - tu, ve které je
Hospodin vyvedl z egyptského otroctví, z poroby faraónovy říše. Radují se
z toho, že jsou ve víře svobodní a oslavují Boha, který poráží každé zlo. Jak se
píše ve verši Druhé knihy Mojžíšovy: „Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně
vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.“
I my se o Velikonocích radujeme tou samou radostí. Kristova oběť
a jeho zmrtvýchvstání nám dává svobodu od všeho, co by nás tu mohlo
zotročovat. Zejména svobodu od hříchu - nemusí nás už více děsit zlo, které
panuje ve světě kolem, ba ani to zlo, jehož jsme sami schopni. V Kristově kříži
a vzkříšení jsme obdrželi milost a jsme tedy osvobozeni od svých starých vin
a zároveň volní k činění milosrdenství.
Hřích už nám tedy nesvazuje ruce a nemusí nás děsit dokonce už ani
smrt. Neboť – jak zpíváme ve známém velikonočním hymnu (EZ 346) - smrt
již nemá práva. Ježíš Kristus jí svým velikonočním vítězstvím vzal právo
posledního slova nad každým z nás. Ovšemže si tedy o Velikonocích
nenasazujeme růžové brýle, ani se neradujeme ze své domnělé dokonalosti
a bezhříšnosti, ani se neopájíme iluzí vlastní nesmrtelnosti. Ale v radosti
z Kristova vítězství vyznáváme svoji svobodu i před vším, co nemůžeme
z vlastníc sil změnit, ale svěřujeme to do rukou Pána Boha.
K tomuto radostnému vyznání víry jsme opět v tyto svátky zváni
i slovy další písně (EZD 667): „Vítězi k poctě zpívejme, velebme jej hned
zrána, v radosti spolu slavme dnes, den vzkříšeného Pána.“

Výroční sborové shromáždění je nejvyšším orgánem sboru. Rozhoduje
o všech podstatných záležitostech sborového života. Nenechte si jej tedy ujít!
Letos se koná o IV.postní neděli 10. března 2013. Hlasovat na něm může
každý člen huslenského sboru s hlasovacím právem - tedy ten, kdo řádně platí
salára účastní se sborového života.
A o čem bude řeč? Výroční shromáždění schvaluje především sborový
rozpočet a také všechny důležité zprávy o stavu našeho společenství, zejména
pak farářskou zprávu a zprávu revizorů účetnictví.
Právě sborové shromáždění je místem, kde spolu můžeme hovořit, co
nás v životě sboru těší, či naopak trápí, co bychom chtěli změnit, či naopak
zachovat.
Staršovstvo předkládá shromáždění návrh, aby se bohoslužby na svátek
Nanebevstoupení konaly vždy v neděli předcházející tomuto svátku. Čtvrteční
bohoslužby ve všední den jsou totiž velice málo navštěvované, což není
důstojné významu tohoto svátku.
A k diskusi předkládá staršovstvo sboru otázku slavení večeře Páně vyhovuje nám, jak je v našem sboru večeře Páně slavena, neměla by být
vysluhována častěji, například i každou první neděli v měsíci (jak tomu bývá
i v leckterých jiných sborech naší církve)?
Každý člen Výročního sborového shromáždění samozřejmě může
otevřít i další témata sborového života, která jej pálí a zajímají, stejně jako
může na shromáždění podat vlastní návrh. Proto neváhejte, milé sestry
a milí bratři, a přijďte!

Kontakty

Počet členů sboru: 786 (v roce 2011 - 787)
Průměrná účast na bohoslužbách: 38 (44)
Dětí v nedělní škole: průměrně 6 (6)
Křty: 5 (6)
Požehnání sňatku: 0 (5)
Pohřby: 10 (3)

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, web: cce.huslenky.cz

Ze sborové statistiky
Statistika nuda je, má však cenné údaje, zpívá se v jedné známé písni.
Tedy Vám předkládáme několik čísel ze sborové statistiky za loňský rok.
Nuda to však myslím není a zda jsou její údaje cenné záleží koneckonců na
nás, jak se nad nimi zamyslíme.

