Bohoslužby v říjnu
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.

Bohoslužby s představením nových konfirmandů
Bohoslužby Díkuvzdání s vysluhováním svaté večeře Páně
Čtené bohoslužby (káže s. Irena Michalíková)
Bohoslužby s pověřením členů staršovstva
Bohoslužby se svátostí křtu a vysluhováním svaté večeře Páně

Pravidelná shromáždění ve sboru ČCE v Huslenkách - podzim 2015

Podzimní

SBOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

Středa
12:10 - náboženství na ZŠ v Hovězí
14:15 – náboženství na ZŠ ve Zděchově
19:00 – biblická hodina (fara)
Čtvrtek:
14:00 - náboženství na ZŠ v Huslenkách
Pátek:
15:00 - konfirmační cvičení (fara)
18:30 - sdružení mládeže (fara)
Neděle:
10:00 - Bohoslužby
Bohoslužby jsou každou neděli od 10:00 v kostele a souběžně s nimi se koná
i besídka dětí. Všechny srdečně zveme!
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), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu.“
(Filipským 4,6)

2015

Milé sestry, milí bratři,
začátek podzimu je v církevním kalendáři dobou Díkuvzdání.
Liturgický čas tu souzní s přirozeným rytmem života člověka a celého
stvoření. Právě na podzim lidé vždy děkovali za plody úrody, za sklizeň.
Možná, že dnes jsme více než kdy jindy odtrženi od tohoto přirozeného běhu
světa. Ale i kdyby ne - Díkčinění se nevztahuje jen k tomu, co se urodilo na
našich zahrádkách a polích. Děkujeme nejenom za chleba, který jíme, ale za
všechen chléb vezdejší.
Co si pod tím - dnes už zřejmě zastarale znějícím - souslovím
z modlitby Páně máme představit? Martin Luther už v 16. století ve svém
výkladu Otčenáše psal, že „pokrm, nápoj, oděv, obuv, dům, příbytek, pole,
dobytek, peníze, majetek, laskavý manžel, zdárné děti, věrná čeleď,
spravedlivá a mírná vrchnost, řádná vláda, příznivé počasí , mír, zdraví,
pořádek, počestnost, dobří přátelé, spolehliví sousedé a ostatní potřebné věci
… to všechno je naším chlebem vezdejším, za který se patří Pánu Bohu
poděkovat.“
Možná překvapí, jak je Lutherův náhled praktický a moderní. Zmiňuje
věci, za které děkujeme či prosíme i my dnes. Na druhou stranu - právě v tom
je svízel. Kdyby tu byla řádná vláda a pořádek, kdyby se na přátele a sousedy
dalo spolehnout, kdyby letos nebylo takové sucho a alespoň zdraví by sloužilo:
to by se děkovalo! Všechny ty Dr.Martinem zmíněné věci, jsou zároveň těmi,
jež nám kromě radosti působí i spoustu starostí.
A opravdu - při Díkčinění jsme zváni nejenom k tomu, abychom
děkovali, ale zároveň i k tomu, abychom prosili Pána Boha za to, co se nám –
a zejména druhým - nedostává a co k životu přitom tak potřebné je.
Zároveň jsme však vybízeni, abychom v tomto vlastně svátečním čase
odhlédli od svých každodenních starostí, a připojili se k děkovnému
chvalozpěvu celého křesťanstva, jenž souzní i s biblickým veršem tohoto listu:
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu!
Pozvání
Začátek podzimu je ve sborové práci také časem pozvání. Srdečně
zveme Vás všechny do pravidelných i svátečních shromáždění. Výuka
náboženství by se nejpozději od října měla rozběhnout na Základních školách
v Huslenkách, Hovězí a nově i ve Zděchově. Konfirmandi a mládež mají
rezervovány na faře páteční odpoledne. K biblickým hodinám se na faře od
října budeme scházet každou středu – nově od 19:00. Přehled všech

pravidelných shromáždění i bohoslužeb v měsíci říjnu najdete na zadní straně
listu. Součástí nedělních služeb Božích je i souběžně konaná besídka dětí.
Představení nových konfirmandů
V neděli 4. října se sboru představili letošním konfirmandi.
Do druhého roku výukového cyklu letos vstoupili Natálie a Sandra
Holubovy, Barbora Kneblová, Lukáš Ptáček, Jan Sniegoň, Martina
Světinská, Matěj a Vojta Ševčíkovi, Lucie Šimčíková, Jarda a Ondra
Žalmánkovi a Petr Zápalka. Přejeme jim všem hojnost darů Ducha svatého,
zejména aby v sobě objevili a pěstovali vzácný dar víry a stali se jednou
součástí našeho (nebo klidně i jiného) evangelického sboru. Konfirmační
cvičení by měli završit konfirmační zkouškou (pravděpodobně první
květnovou neděli) a slavností na svatodušní neděli 15. května 2016.
Výlet do Kutné Hory o podzimních prázdninách
Jako obvykle v druhém roce konfirmačního cvičení se i letos
s konfirmandy chystám na několikadenní výlet. Vzpomínám, že poprvé jsme
před šesti lety navštívili město mého vikariátu Jindřichův Hradec. Tehdejší
konfirmandi si z výletu odnesli spoustu silných zážitků a kupodivu - několik
z nich dodnes tvoří sdružení mládeže a aktivně se účastní sborového života.
S dalšími dvěma skupinami jsme zase vždy po dvou letech obdivovali kouzla
podzimní Prahy. Letos je naším cílem krásné historické město v Čechách
Kutná Hora. Tak uvidíme, co nám společná cesta přinese! (jp)
Sborový den 15. listopadu
Tradiční sborové besedy (nejen pro seniory) se v posledních letech
potýkaly s nevalným zájmem členů sboru. Tato skutečnost nás přiměla pokusit
se změnit obvyklý formát našeho společného setkávání a namísto besedy
uspořádat sborový den otevřený všem generacím. Nejedná se přirozeně
o nějakou dramatickou změnu, spíš o pokus sborový život ještě více obohatit.
Letošní sborový den plánujeme na neděli 15. listopadu. Naším
vzácným hostem bude starosta obce Huslenky pan Oldřich Surala.
Pohovoříme s ním o vztahu obce a sboru a dalších aktuálních otázkách.
Součástí sborového dne bude i milé občerstvení připravené z domácích
zabijačkových produktů.
Sborový den začne v neděli 15. listopadu bohoslužbami v kostele
od 10:00. Hned poté bude následovat beseda s hostem a občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni!

