PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Jarní

ve sboru ČCE v Huslenkách - Jaro 2013

PONDĚLÍ
10:00 - Setkávání maminek s dětmi
STŘEDA

SBOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

2013

12:10 - náboženství na ZŠ v Hovězí (I. stupeň)
13:00 - náboženství na ZŠ v Hovězí (II. stupeň)
ČTVRTEK
14:00 - náboženství na ZŠ v Huslenkách
PÁTEK
15:00 - konfirmační cvičení (fara)
17:30 - sdružení mládeže (fara)

NEDĚLE
10:00 - Bohoslužby (ve farním sále, od svatodušních svátků v kostele,
souběžně s bohoslužbami probíhá i nedělní besídka dětí).

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

„Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl:
Pokoj vám.“ (Jan 20,26)

Milé sestry, milí bratři,
Kristus z mrtvých vstal! A jeho učedníci se z toho velice radují. Není
divu – vždyť ten, kterého pohřbili a oplakali, je opět mezi nimi, živ, dokonce
stojí uprostřed nich a spolu s nimi i stoluje.
Na té velikonoční radosti učedníků je ovšem cosi podivného. Téměř nikdo o ní
neví! Čekali bychom, že jim to nedá a půjdou hned do celého světa křičet tu
velkolepou novinu. Ale oni zůstávají i se svou radostí schováni za zavřenými
dveřmi.
Tak alespoň evangelista Jan líčí úžas, radost i rozpaky, které měla první
církev při setkání se vzkříšeným Kristem. A zdá se, že ani naše dnešní situace
není příliš odlišná.
Kristus z mrtvých vstal - a my máme radost. Právě jsme oslavili
velikonoční svátky. Jenže možná obdobně, jako apoštolové kdysi, zůstáváme
se svou radostí za zavřenými dveřmi kostela. Vždyť kolik lidí v naší zemi,
v naši obci, nebo dokonce v našem sboru, o té veliké radosti ví? A kolika
lidem ve svém okolí jsme řekli, že máme veliký důvod se radovat, třebaže
kolem nás možná ještě leží samý sníh a led?
Naštěstí Bůh nás v naší uzavřenosti nenechává. Přichází mezi nás
i skrze zavřené dveře. A sám nás zve k radosti, která se vzkříšením Ježíše
Nazaretského stala definitivní. V něm se můžeme radovat, vždy, společně,
nyní i věčně.
Přijměte tedy tento jarní sborový list- navzdory ještě panujícími
zimnímu nečasu - jako pozvání k radosti, kterou nám už nikdo nevezme
(Jan 16, 23).

Co schválilo výroční sborové shromáždění
Výroční sborové shromáždění, které se konalo v neděli 10. března,
schválilo kromě obvyklých věcí i dvě významné změny:
První se týká slavení svátku nanebevstoupení Páně. Ten připadá
vždy na čtvrtek - 40 dní po velikonoční neděli. Avšak bohoslužby konané
v pracovním týdnu jsou velmi málo navštěvované. Proto výroční shromáždění
rozhodlo slavit nanebevstoupení vždy již v neděli předcházející tomuto svátku.
Letos tedy oslavíme nanebevstoupení bohoslužbami s večeří Páně v neděli
5. května.

Bohoslužeb se týká i druhá schválená změna. Výroční sborové
shromáždění se usneslo, že večeře Páně bude vysluhována kromě hlavních
svátků jako doposud také vždy i každou první neděli v měsíci. Máme za to,
že radostí, k níž nás vzkříšený Pán zve, se nelze ani přejísti, ani přepíti, a je
tudíž rozumné radovat se z Boží přítomnosti spolu s ostatními co možná
nejčastěji.
Pozvání k jarním a letním sborovým akcím
Srdečně vás zveme kromě všech pravidelných shromážděním
i k dalším akcím, které v jarním a letním čase plánujeme. V neděli 28. dubna
se uskuteční tradiční sborová beseda nejen pro seniory. Náš host tentokrát
opravdu nepřijede z daleka. Pan Josef Pokorný budu hovořit o svých zážitcích
z cest po Americe. Jistě zajímavé povídání bude doprovázeno i neméně
zajímavým obrazovým materiálem.
Již podruhé se náš sbor připojuje k celorepublikové ekumenické akci
Noc kostelů. Huslenský kostel se v pátek večer 24. května opět otevře široké
veřejnosti a těšit se opět můžeme na bohatý kulturní program.
V neděli 23. června by mělo proběhnout také již tradiční dětské
sborové odpoledne spojené se slavnostním zakončením ročníku nedělní školy
a dost možná i táborákem na farní zahradě. Zveme tedy především rodiny
s dětmi, ale i všechny ostatní!
Sborový život neutichne snad ani v létě. Na svátek Mistra Jana Husa
6. července se budou opět konat bohoslužby v „huslenském“ kostelíku
v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově.

Velikonoční pozdrav Synodní rady ČCE a Ústřední církevní kanceláře:
„To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo, září nad
ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle.“
(Zj 21, 23 -24)
Ať Vám světlo Kristova vzkříšení pomáhá projasnit všechna zákoutí
života.
Velikonoční naděje ať Vám činí z Vašeho života jedinečnou a krásnou
událost.

