přispějte na zaplacení nových farních varhan svým darem. Nástroj již byl
zakoupen a v nejbližších dnech začne sloužit nám všem.
V této souvislosti bych chtěl také poděkovat všem našim (a tím
myslím i hostujícím) milým varhaníkům a varhanicím. Velice si Vaší
služby v našem sboru vážíme a doufáme, že Vám nový nástroj přinese co
nejvíce potěšení!

Velikonoční
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15.3. IV.postní neděle - bohoslužby s výročním sborovým
shromážděním a volbou staršovstva sboru
22.3. V.postní neděle - bohoslužby (10:00, farní sál)
22.3. Pašijový koncert Slávka Klecandra (16:00, farní sál)
29.3. Neděle květná - bohoslužby (10:00, farní sál)
2.4. Zelený čtvrtek - čtení pašijového příběhu (18:00, farní sál)
3.4. Velký pátek - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
(10:00, farní sál)
3.4. Velkopáteční film na faře - Jesus Christ Superstar
(18:00, farní sál)
5.4. Velikonoční neděle - bohoslužby s vysluhováním večeře
Páně (10:00, kostel)
6.4. Velikonoční pondělí - bohoslužby; (10:00, farní sál)

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
Web: cce.huslenky.cz

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
když Ježíš usedl se svými Dvanácti učedníky k poslední večeři, chtěli spolu
slavit paschu – židovské velikonoce.

Pozvání k výročnímu sborovému shromáždění
a volbám nového staršovstva

Také pro Židy jsou Velikonoce totiž hlavními náboženskými svátky roku.
Připomínají si v nich události biblického Exodu. To, že je Bůh vyvedl z poroby
egyptského otroctví na cestu ke svobodě, do Zaslíbené země. Hospodin tak učinil té
noci, kdy seslal na Egypt poslední ránu - smrt všeho prvorozeného. Všichni egyptští
prvorození té noci zemřeli – domy Izraelců potřebné krví obětovaných beránků však
byly zkázy ušetřeny. Na znamení toho Židé až dodnes spolu usedají k velikonoční
večeři, jedí beránka a vypravují si o mocných Božích činech.

Milé sestry, milí bratři, srdečně Vás zveme k výročnímu
sborovému shromáždění, které se uskuteční v neděli 15.března v rámci
bohoslužeb ve farním sále (od 10:00).
Letošní výroční shromáždění je významné mimo jiné proto, že bychom
na něm měli zvolit nové staršovstvo sboru.
Chtěl bych tedy i touto cestou nejprve poděkovat všem dosavadním
členům staršovstva za jejich pilnou a tuze potřebou práci a službu.
O Vaše hlasy usilují následující kandidáti:
Na řádné členy staršovstva kandidují tito bratři a sestry: Zdeněk Blažek,
Karel Hajda, Jaroslav Matocha, Irena Michalíková, Jiří Sívek,
Jan Sniegoň, Marcela Starcová, Miroslava Světinská, Pavel Trubelík.
Na náhradníky pak: Hana Hajdová, Marie Hlaváčová, Ruth Hrbáčková,
Marek Chrástecký, Jaromír Zádilský.
Připomínám, že musíme zvolit devět řádných členů staršovstva
(desátým - nevoleným - je farář Jiří Palán) a dostatečný počet náhradníků.
Hlasovací právo mají všichni členové sboru starší 18 let, kteří jsou zapsáni
na seznamu členů s hlasovacím právem. Seznamy jsou vyvěšeny na sborové
nástěnce ve farním sále.
Neváhejte s účastí na sborovém shromáždění, aby nově zvolené
staršovstva dostalo silný mandát ke své potřebné službě!

„Naše“ Velikonoce mají v Ježíši Kristu jiný obsah, ale význam zůstává
podobný - i my si připomínáme skutečnost, že jsme byli Bohem vyvedeni. Bůh nás
zachránil (vyvedl) z otročení hříchu a z poroby smrti. Učinil tak obětí svého
Jednorozeného - Syna Ježíše Krista. Jeho nechal na kříži zemřít - za náš hřích a naši
smrt.
Proč to Bůh učinil právě takto, proč se musel pro naši záchranu tak snížit?
O důvodech a smyslu velikonoční oběti vedli teologové mnohé diskuse a přišli
s mnoha teoriemi osvětlující Boží jednání. Asi nejlépe to však vysvětlil již evangelista
Jan – veršem, který uvozuje i náš letošní velikonoční list: „Neboť Bůh tak miloval
svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný.“
Skutečným motivem Božího jednání byla láska. Láska k celému světu, i ke
každému z nás. Ničím nezasloužená, bezpodmínečná láska schopná i nejvyšší oběti.
Bůh si nás tolik zamiloval, že se neváhal ve svém Synu pro nás obětovat, abychom
my mohli žít.
I to si připomínáme o každých Velikonocích - tuto Boží lásku. Bůh nás má
rád. Neváhá pro nás mnohé učinit. Proto mu můžeme věřit. A nemusíme se bát.
Navzdory tomu, nebo i právě proto, co zrovna ve svých životech prožíváme.
Boží oběť totiž nebyla marná. Neskončila - byť nábožensky významnou porážkou a smrtí. Ale Bůh ve svém Synu nad smrtí zvítězil. Třetího dne Kristus
slavně vstal.
Židé převedeni přes Rudé moře zpívali Bohu chvalozpěv: „Zpívejte
Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.“ Stará církev jej
vyplnila Kristovskými motivy a Bohu začal zpívat novou píseň, kterou máme i ve
svých zpěvnících: Vítězi k poctě zpívejme!
Nechť tento velikonoční chvalozpěv slavně zní v našich svátečních shromážděních
i každodenním životě!

Jiří Palán, farář sboru
Nové varhany ve farním sále
Zpívejte Hospodinu novou píseň, zní volání Žalmů. Vítězi k poctě
zpívejte, tak zní zase velikonoční chvalozpěv rané církve. Máme tedy jistě
v bohoslužebném shromáždění zpívat. Ale k sborovému zpěvu patří i řádný
doprovod, aby bohoslužby byly krásné, tedy dobré.
I proto jsme se rozhodli pořídit do farního sálu nové digitální varhany
Roland c 200. Jedná se o vysoce kvalitní nástroj, jenž je možné využít
i v kostele místo klasických varhan (například pokud by bylo potřeba je
dočasně odstavit z důvodu rekonstrukce).
Cena nového nástroje i se stojanem činní 46 000 Kč. Poděkování
patří obci Huslenky, která nám na koupi nástroje přislíbila příspěvek
ve výši 15 000 Kč. Tímto se však obracíme s žádostí i na Vás: pokud můžete,

