Pravidelná shromáždění
ve sboru ČCE v Huslenkách
Pondělí
10:00

SBOROVÝ

DOPIS

Setkávání maminek s dětmi na faře

sboru Českobratrské církve evangelické

Středa
12:10
13:00
18:00

Podzimní

Náboženství na ZŠ v Hovězí (I.stupeň)
Náboženství na ZŠ v Hovězí (II.stupeň)
Biblická hodina (fara – od října)

Čtvrtek
13:15 Náboženství na ZŠ v Huslenkách

v Huslenkách 2013

„A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co
v nich jest, slyšel jsem volat: Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi
dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ (Zjevení 5,13)

Pátek
15:00 Konfirmační cvičení (fara)
18:00 Sdružení mládeže (fara)
Neděle
10:00 Bohoslužby (i s nedělní besídkou pro děti)

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

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé !
Se začínajícím podzimem Vás všechny opět srdečně zdravíme tímto
sborovým dopisem. Podzimní sborový list obsahuje především pozvání
do pravidelných shromáždění v týdnu, jež se s novým školním rokem opět
rozbíhají, i k nedělním bohoslužbám.
Chceme Vás také informovat o aktuálním sborovém dění, o chystaných
akcích i o nové situaci, ve které se náš sbor spolu s celou církví ocitá
v souvislosti s přijatým zákonem o majetkovém narovnání mezi státem
a církvemi.
Podzim je v církevním kalendáři časem spojeným především
s vděčností. Spolu s celým tvorstvem děkujeme Pánu Bohu za dobrý dar
stvoření, za úrodu i všechny dobré dary, které od něj máme na každý den
a chválíme jej také slovem úvodního veršem tohoto listu: „A všechno stvoření
na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat:
Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení ,čest, sláva i moc na věky
věků!“

Co se ve sboru děje a co se chystá
S novým školním rokem se po létu rozbíhá také obvyklý sborový
program. Přehled všech pravidelných shromáždění najdete na jiném místě
v listě. Všechny srdečně zveme – například i ke středečním biblickým
hodinám, kde budeme pokračovat ve čtení knihy Genesis (letos náš čekají
příběhy praotců Izáka a Jákoba).
Těší nás množství křtů, které se v našem sboru v létě a na podzim
konalo a ještě konat bude. Vděčnost nejen za nové ratolesti (viz píseň EZD
681), ale za všechno Boží požehnání a dobré dary vyjádříme společně při
bohoslužbách Díkůvzdání v neděli 13.října. Při těchto bohoslužbách budou
sboru představeni také noví konfirmandi, připravující se na konfirmaci
v příštím roce.
Další neděli (20.října) se pak uskuteční tradiční sborová beseda
(nejen) pro seniory. Naším hostem tentokrát bude emeritní farář br.Pavel
Fojtů, jež jistě poutavě bude povídat i promítat o svých cestách po Švýcarsku
i helvétské víře.
Letní měsíce jsme využili k opravám ve sborovém sále – především
k nové elektroinstalaci. V sobotu 28.září se koná brigáda na úklid sborových
prostor - tak, aby byl farní sál připraven na „novou zimní sezónu.“ I na tuto
brigádu samozřejmě všechny srdečně zveme!
V příštím roce se chystáme uskutečnit poněkud větší stavební akci a totiž upravit prostor před kostelem tak , aby se stal přístupným otevřeným
prostranstvím umožňujícím vjezd i autům pohřební služby. Současný stav, kdy
se poslední rozloučení odehrává na frekventované cestě vedle kostela, již
nevyhovuje ani z ohledu bezpečnosti, ani důstojnosti rozloučení. Věříme, že se
nám podaří k uskutečnění našeho záměru sehnat potřebné prostředky.
Nejen v této souvislosti se opět vracíme k tomu, o čem již byla řeč
v jarním sborovém listě. V souvislosti s novými majetkoprávními vztahy mezi
státem
a církvemi musí každý sbor českobratrské církve evangelické dosáhnout
v nejbližších letech finanční nezávislosti. Sbory, kterým se to nepodaří,
nebudou moci již dále fungovat jako samostatné (to znamená: nebudou již mít
vlastního faráře) a budou sloučeny s jinými.
Rádi bychom samostatnost huslenského sboru však udrželi,
zavázaní odkazem předků i důležitou rolí, kterou náš sbor plní jako jediná
evangelická obec na Horním Vsacku. Předpokládá to však větší - zejména
finanční – obětavost každého z nás. První konkrétním krokem k dosažení

finanční samostatnosti sboru bude zvýšení saláru - prozatím - na 500 Kč
ročně (pokud to výroční shromáždění v příštím roce schválí).
Víme, že pro mnohé z nás to nebude úplně jednoduché, ale zároveň
jasně vidíme, že jiné cesty k zachování samostatné existence sboru v nových
podmínkách není.
Pozvání na setkávání maminek s dětmi
Milé maminky, srdečně Vás zvu na další ročník Setkávání maminek
s dětmi v našem sboru. Koná se každé druhé pondělí od 10:00 na evangelické
faře v Huslenkách. První letošní setkání v novém školním roce se uskuteční již
v pondělí 30.září.
Pro děti jsou zde připravené hračky, menší děti se můžou batolit po
koberci. Maminky mají k dispozici malou kuchyňku pro přípravu menšího
pohoštění.
Zveme všechny maminky s dětmi nejen ze sboru, ale všechny, které by
rády chtěly strávit mezi ostatními příjemné dopoledne. Neváhejte a přijďte se
odreagovat od všedního stereotypu, moc se na Vás těšíme!
Za ostatní maminky kurátorka Olga Václavíková

Bohoslužby v měsíci říjnu
6.10. Bohoslužby (káže J.Voda)
13.10. Neděle Díkčinění (bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně a
představením konfirmandů)
20.10. Bohoslužby
20.10. Bohoslužby s besedou pro seniory (Bohoslužby s vysluhováním svaté
večeře Páně a následnou přednáškou hosta br.Pavla Fojtů na téma: Švýcarsko.
Od 14:00 ve sborovém sále)
27.10. Bohoslužby
Souběžně s bohoslužbami se koná i nedělní besídka dětí.
Nedělní bohoslužby jsou od 10:00 v kostele - po svátku Díkčinění pak ve
sborovém sále.
Všichni jste srdečně zváni!

