Shromáždění a akce v čase adventním a vánočním

Adventní
30. 11.: I. Adventní neděle (bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, rozdávání
básniček dětem v nedělní škole, po bohoslužbách schůze staršovstva )
4. 12. (čtvrtek): Koncert dětí ZŠ Huslenky (16:30, kostel)
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7. 12.: II. Adventní neděle (bohoslužby)
14. 12.: III. Adventní neděle, (bohoslužby - káže Josef Bartošek )

Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

(Po bohoslužbách se koná zkouška dětského vánočního pásma)
20. 12. (sobota): generálka dětské vánoční slavnosti (13:00, farní sál)
20. 12. (sobota): Vánoční koncert Anety a Daniely Hrňových, 16:00, kostel
21. 12.: IV. adventní neděle (bohoslužby s dětskou vánoční slavností)
24. 12.(středa): Štědrovečerní nešpor; čtení vánočního příběhu
(od 15:00 – sborový sál)
25. 12. (čtvrtek): Boží hod vánoční (bohoslužby s vysluhováním večeře Páně);
10:00 – kostel!
26. 12.(pátek): 2.svátek vánoční,
(bohoslužby, 10:00 –sborový sál)
28. 12. Neděle mezi svátky
31.12. 2013 (středa): Starý rok, bohoslužby se vzpomínkou na zesnulé, 17:00 –
sborový sál
1.1. 2014 (čtvrtek): Nový rok
(bohoslužby s vysluhováním večeře Páně), 10:00 – sborový sál
4.1. 2014 - Neděle, Epifanie,

„Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde
těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.“ (Matouš 4,16)

(bohoslužby s vysluhováním večeře Páně)

Není –li uvedeno jinak, konají se bohoslužby od 10:00 ve farním sále.
Všechny srdečně zveme !!!

2014

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři našeho listu!
Touto nedělí vstupujeme do doby adventní. Advent je časem přípravy
na vánoční svátky. Časem duchovního rozjímaní i ztřeštěného nakupování
vánočních dárků. Časem úklidu v domě, i v srdci. Dobou, kdy na nás odevšad
útočí vtipné i otravné reklamy. Pro křesťany je však advent především časem
radostného očekávání na příchod Spasitele.
Advent totiž znamená „příchod.“ V církevní řeči se tím myslí příchod
Ježíše, Krista Pána. V adventní písní Vesele zpívejme (EZ 269) slyšíme, že
„Čtverý Kristův příchod známe z Písma jistot.“ Bratři staré Jednoty bratrské
napočítali Kristovy adventy tedy dokonce čtyři.
První se odehrál „ v těle jeho.“ Tím se míní onen vánoční příchod
Boha do tohoto světa v těle narozeného Mariina Syna. Bůh se v něm rozhodl
přijmout úděl člověka, s jeho tělem přijal i celé lidství a připravil cestu
budoucí záchrany nás všech.
Druhý příchod se odehrává „do srdce lidského.“ Aby první Kristův
příchod do tohoto světa měl pro člověka význam, musí ještě Ježíše přivítat ve
svém srdci. Háček je v tom, že podobně jako se Spasitel světa narodil chudým
lidem, v nejbídnějších poměrech na seně a slámě chléva, i k nám přichází často
v podobě lidí nuzných, žebráků, bezdomovců, nemocných či vězňů. A právě
na nich máme svou víru v Ježíše osvědčit i skutky milosrdenství.
Třetí jeho příchod se odehrává ve smrti člověka. Stará Jednota
vyznává, že ten kdo Kristu důvěřuje, může se na něj spolehnout i v okamžiku
své smrti. Protože Kristus své nikdy neopouští a i ti, co umírají, umírají nikoliv
sami a opuštění, ale v Pánu.
A konečně čtvrtý a poslední Kristův příchod „bude, když den soudný
přijde.“ Na konci všeho času a vesmíru má Kristus opět přijít, vše rozsoudit
a nastolit nový věk svého království.
Když si takto Kristův advent rozezpíváme, pak nás ovšem může ona
radost v očekávání rychle přejít. Když to vezmeme od konce - na Boží soud
se těší člověk uštvaný lidskými soudy. Ale v jeho kůži bychom být nechtěli.
Podobně sice nejspíš očekáváme vlastní smrt, ale snad se na ní netěšíme.
Duševně normální člověk nemůže být příliš potěšen ani tím, když na dveře
jeho domu zvečera zvoní bezdomovec s jakousi žádostí. A konečně, radujeme
se sice z Kristova narození, ale už se na něj nemůžeme těšit – neboť se to již
stalo. Tehdy, před více než dvěma tisíci lety, v betlémském chlévě, zaplakalo
v Mariině klíně právě narozené dítě. V čem tedy je on radostné očekávání
adventu?
Možná nám tam práva radost dojde postupně, až budeme zapalovat na
adventním věnci jednotlivé svíce. Plamen každé z nich je symbolem naděje

obsažené v každém z Kristových příchodů. Naděje, že jeho příchod vždy
přináší světlo, i tam, kde je zrovna tma. Světlo do temnot našich dní, domovů,
srdcí i celého světa. Světlo, ve kterém jasně vidíme, že ač se děje cokoliv,
Boží jméno je Immanuel, což znamená - S námi Bůh.
Adventní a vánoční koncert
V adventním čase se evangelickém kostele v Huslenkách konají dva
koncerty. Již ve čtvrtek 4.prosince od 16:30 vystoupí pod vedením svých
učitelů děti z bařinské školy. A v sobotu 20.prosince od 16:00 nás zahřejí
tradičním vánočním koncertem sestry Aneta a Daniela Hrňovy.
Všechny srdečně zveme na oba koncerty i na všechna bohoslužebná
shromáždění, která se v našem sboru ve svátečním čase konají a jejichž
přehled přinášíme v tomto listu.
Dětská vánoční slavnost - pozvání a termíny zkoušek
4.adventní neděle je tradičně vyhrazena dětské vánoční slavnosti. Děti
nás potěší pásmem vánočních básní a koled, které nacvičují pod vedením
učitelek nedělní školy, konfirmandi pak dramatizací vánočního evangelia.
Bohoslužby s dětskou vánoční slavností se konají v neděli 21.prosince od
10:00 ve farním sále, zkoušky v neděli 14.prosince po bohoslužbách
a generálka v sobotu 20. prosince od 13:00 také na faře.
Snad nás radost maličkých naladí, abychom zapomněli na veškerý shon
a měli pokojné svátky: Pastýři co u stád bděli, nebeskou zář uviděli. Šla z ní
radost, nad níž není, narodil se Zaslíbený!
Nové staršovstvo
A opět připomínáme i blížící se volby nového staršovstva. Ty
proběhnou na březnovém výročním shromáždění. Již nyní -a po celý advent
a vánoční svátky - můžete však vhazovat své návrhy kandidátů do připravené
krabice při východu z fary či kostela. Prosíme, abyste na to nezapomněli
a v případě, že budete sami navrženi, kandidaturu neodmítejte. Bez funkčního
staršovstva nebude fungovat ani sbor!
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Huslenkách
Kontakt: Telefon: 571 445 072, mobil na br. faráře: 731 628 027
Email: huslenky@evangnet.cz, web: cce.huslenky.cz
Číslo účtu: 129663139/0300

