Pozvání na některé z nejbližších sborových akci
Jarní a letní čas bývá v našem sboru bohatý na různé akce - a nejinak
tomu bude i letošním roce.
I letos se připojujeme se připojujeme k celoevropské ekumenické akci
Noc kostelů (pátek 29. 5. od 18.00). Smyslem akce je představit náš kostel i
sbor domácím, hostům i širší veřejnosti.
Program letošní noci kostelů se dopředu zdá být nesmírně pestrý,
zajímavý a bohatý. Úvodem vystoupí děti ZŠ v Huslenkách pod vedením
paní učitelky Chromčákové.
Následovat bude přednáška věnována letošnímu 600. výročí upálení
Mistra Jana Husa „Perličky ze života Mistra Jana.“ Br. farář Jiří Palán se
pokusí odpovědět na některé z palčivých otázek života českého kazatele. Víte,
jak souvisí Husovo jméno s Huslenkami? Myslíte, že Mistr Jan měl rád pivo?
A skutečně ho v Kostnici zradil císař Zikmund (liška ryšavá), nebo to bylo
trochu jinak?
Po přednášce zahraje náš varhaník br. Jaroslav Suchý několik
skladeb a písní na nové harmonium, které jsme letos zakoupili především pro
potřeby sborového sálu, ale i kostela. A součástí večera bude i letos již tradiční
prohlídka věže a zvonice. V kostele budou také opět vystaveny práce dětí
nedělní školy.
Další z již tradičních akcí, které na přelom jara a léta plánujeme, je
slavnostní zakončení nedělní školy na rodinném sborovém odpoledni
(neděle 21. 6. od 14.00). Pro děti (i dospělé) budou připraveny soutěžní hry,
táborák i bohaté občerstvení a další atrakce.
6. července si připomeneme 600.výročí upálení Mistra Jana Husa.
Společně se střítežským sborem chystáme slavnostní bohoslužby v dřevěném
kostelíku z Huslenek v areálu Valašského muzea v Rožnově (pondělí
6. července, 10.00).

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

Jarní

SBOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

„I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech
sešlu svého Ducha.“ (Skutky 2, 18)
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Milé sestry, milí bratři, milí přátelé!
Velikonočním časem se pomalu blížíme ke svátkům svatodušním: letos
připadají na neděli 24. května. A v nás se možná znova probouzí rozpaky.
Co vlastně máme o svátcích svatého Ducha slavit? Snad více zřetelné je to
v roce, kdy se koná konfirmace. Ale co letos - když konfirmační slavnost
o svatodušní neděli není?
O Vánocích je důvod k oslavě jasný - radujeme se z narození Ježíš
Krista. Podobně i o Velikonocích máme ve víře jasno. Připomínáme si
Kristovo ukřižování a slavíme skutečnost jeho zmrtvýchvstání. Ale co na
svatého Ducha?
Potíž nám možná působí to, že ve svatodušních svátcích nejde - na
rozdíl od vánočních svátků a Velikonoc – tolik o mocné Boží činy, jež se staly,
jak spíš o to, co se děje stále, dnes a co se jednou dít bude. Ve svatém Duchu
jde o Boží přítomnost a naši budoucnost v ní.
Odpověď na své otázky či rozpaky tak musíme hledat nikoliv
v biblické dějepravě, ale pouze ve své víře. A nejlépe když si pomůžeme
společným vyznáním víry celého křesťanstva.
Slovy apoštolského vyznání věříme v Ducha svatého, svatou církev
obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život
věčný.
Věříme tedy v Ducha svatého především jako v toho, kdo tvoří církev,
kdo nás přivádí do sboru - společenství víry, kdo nás přesvědčuje o možnosti
odpustit i možnosti odpuštění dojít a kdo nám dává naději nového života.
Mít ve víře naději pro dnešek i zítřek a zároveň i lidi kole sebe, se
kterými mohu tuto naději sdílet - to není zrovna málo. To je naopak už
pořádný důvod k oslavě! A proto přijďte, třeba na bohoslužby o svatodušní
neděli, nebo na kteroukoliv jinou akci v našem sboru. Aby naše i vaše naděje
byla posílena a zní rostla i společná radost!
Nové staršovstvo sboru
Výroční sborové shromáždění konané v neděli 15. března zvolilo nové
staršovstvo. Novými presbytery Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Huslenkách se tak stali Zdeněk Blažek, Karel Hajda, Jaroslav
Matocha, Irena Michalíková, Jiří Sívek, Jan Sniegoň, Marcela Starcová,
Miroslava Světinská a Pavel Trubelík, jejich náhradníky jsou pak Hana
Hajdová, Marie Hlaváčová, Ruth Hrbáčková, Marek Chrástecký,

Jaromír Zádilský. Všem zvoleným srdečně gratulujeme a vyprošujeme jim
k jejich službě hojnost Božího požehnání! Pověření nového staršovstva
za účastí seniorátního
kurátora Vladimíra Buzka se uskuteční při
bohoslužbách v neděli 28.června v huslenském kostele. Při těchto
bohoslužbách zároveň poděkujeme za službu i současným presbyterům, kteří
již do nového staršovstva nekandidovali.
Ohlédnutí za prací staršovstva v letech 2009 – 2015
V souvislosti se zprávou o zvolení nového staršovstva sboru se sluší
ohlédnout i za prací staršovstva současného.
Co konkrétně se nám společným úsilím (a zejména díky Božímu
požehnání) v letech 2009 - 2015 podařilo?
Nejvíce vidět bývají obvykle „stavební“ věci, začnu tedy od nich.
Mimo jiné se podařilo opravit zvony a renovovat zvonici ve věži kostela. Fara
dostala nová okna a byla kolem ní opravena zídka i plot. V loňském roce se
také zadařilo zbudovat dlouho očekávaný a již velmi potřebný vjezd
ke kostelu.
Nenápadněji, ale také významně, se proměnily i bohoslužby (za jejichž
podobu staršovstvo zodpovídá). Sjednocena byla podoba liturgie v kostele
a sborovém sále. Do kostela byl před oltář pořízen ambón. Zrušeny byly
některé méně navštěvované bohoslužby v týdnu (svatodušní pondělí, slavení
nanebevzetí se přesunulo na neděli). Zato se prosadilo častější slavení večeře
Páně (poslední dobou jsou k večeři Páně zvány i děti, které mohou přijímat
požehnání).
Možná ale největší zásluha dosluhujícího staršovstva (kterou nicméně
snad doceníme posléze) spočívá v otevření rozhovoru nad budoucností
našeho sboru v nových podmínkách samofinancování církve. Shodli jsme
se na tom, že máme na to, abychom usilovali i o budoucí samostatnost
evangelického sboru v Huslenkách, jako nositele evangelické tradice i živé
víry na celém území Horního Vsacka. Nejde jen o to, že se o něco zvedla výše
saláru. Ale důležité je, že se především proměnila celková atmosféra ve
sboru. Myslím, že nejsem sám, kdo jí nyní vnímá jako otevřenější, radostnější
i více přátelskou.
Všem presbyterům a presbyterkám, kteří se mnou v uplynulých šesti
spolupracovali co nejvřeleji děkuji a velice si jejich služby vážím!
Jiří Palán

