Vánoční krabice od bot
Letos se chceme zapojit i do akce „Vánoční krabice od bot“ pořádané
vsetínskou Diakonií. Cílem je vytvořit dárkový balíček (třeba z krabice od bot,
ale i jakékoliv jiné vhodné krabice), ten naplnit (samozřejmě pěknými
a nepoškozenými) hračkami, pastelkami nebo trvanlivými sladkostmi. Balíčky
pak budou předány Diakonii Vsetín, která jimi podaruje chudé a potřebné děti
v našem okolí.
Kromě obdarování dětí ze sociálně slabých rodin je cílem akce zapojit
do skládání a balení krabici i děti vlastní: aby si mohly uvědomit, že vánoční
radost spočívá nejen v tom, být obdarován, ale i v obdarovávání druhých.
Pečlivě zabalené krabice prosím odevzdávejte na faře v Huslenkách nejpozději
do neděle 13. prosince, v následujícím týdnu je povezeme do Vsetína.
Více podrobností o akci najdete na stránkách www.krabiceodbot.cz
Těšíme se na Vaši spolupráci!
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Adventní a vánoční koncerty
V adventním čase nás v evangelickém kostele v Huslenkách potěší
hned dva koncerty.
Český červený kříž nás zve na koncert proslulé zvonkohry Zvonky
dobré zprávy. Ten se uskuteční v neděli 29. listopadu od 16:00.
V sobotu 19. prosince od 16:00 se můžeme těšit na již 5. Vánoční
koncert sester Anety a Daniely Hrňových.
Všechny srdečně zveme!

A malé ohlédnutí (a velké poděkování) závěrem …
V neděli 15. listopadu se konal sborový den. Naším váženým hostem byl při
něm starosta obce Huslenky pan Oldřich Surala. Program začal bohoslužbami
v kostele, po nich následovala beseda s hostem na faře a pak společný oběd
a občerstvení ze zabijačkových produktů připravených členy sboru.
Velké poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdaru akce!
Účast byla hojná, host zajímavý, jídlo a pití vynikající a snad ještě lepší byla
celková pohodová a radostná atmosféra. Vy, kteří jste přišli, to jistě potvrdíte.
A vy ostatní přijďte třeba příští rok. Neboť, dá-li Pán, chceme sborovou neděli
plnou stravy duchovní i domácí za rok opět uskutečnit!

2015
„I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a

položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“
(Lk 2,7)

Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři našeho listu!
Ta věc je zmiňována skoro vždy v adventním a vánočním čase. Nikdo
ji netutlá, ani o ní nepíšu na základě politické objednávky. Ale přece ji stojí za
to zmínit znova a letos možná se zvláštní naléhavostí: V adventu očekáváme
uprchlíka. Boží syn, Ježíš Kristus se narodil jako dítě uprchlíků a první léta
svého života prožil jako uprchlík. To je opravdové - vánoční - evangelium, jak
ho známe podle svatých Písem.
Narodil se Josefovi a Marii, kteří museli z politických důvodů opustit
své rodné město a vydat se na strastiplnou a dlouhou cestu. Bez ohledu na
vysoký stupeň těhotenství mladé ženy. Hned po narození dítěte musela rodina
prchat znovu - tentokrát už ne jenom ze strachu před perzekucemi ze strany
úřadů, ale aby si zachránili holý život. Nejméně první rok života dítěte
přežívala rodina v nuzných podmínkách za hranicemi rodné země. Ale i poté,
co Ježíš dospěl a začal veřejně působit, strávil většinu času na útěku - před
udavači, tajnou policií, rozvášněnými davy …
Bůh se rozhodl do našeho světa se narodit jako ten nejubožejší
z ubohých, jako nelegitimní dítě migrantů, jako dítko lidí na okraji společnosti
a na útěku. Už jen tato skutečnost - odhlédnuto od všeho ostatního - určuje
všem, kteří Ježíše Nazaretského vyznávají svým Pánem a Kristem, jaký postoj
zaujmout v současné migrační krizi. Je to postoj soucitu a solidarity se všemi,
kteří prchají ze svých domovů, aby si zachránili jen holý život, nebo alespoň
kousek naděje na jeho lepší pokračovaní.
Stojí za to o tom přemýšlet znova i dnes, kdy se nám svět mění před
očima a my jsme naplněni strachem. Jaký bude náš svět zítra? Můžeme
očekávat další hrůzné okamžiky teroru, jakými byly útoky v Paříži? Bude
Evropa našich dětí, tou Evropu, kterou známe my dnes?
Nebylo by však fér, kdyby se naše - leckdy i oprávněné – obavy
projevily záští vůči těm, kteří se sami stali oběťmi teroru a utíkají z ruin svých
domovů na vratkých člunech, v přeplněných vlacích a náklaďácích, nebo
přežívají zimu, často i se svými dětmi, v nepohodlí uprchlických táborů nebo
jenom tak, venku, na nádraží nebo za plotem …

Války, utrpení, bída a strach si nevybírají a dopadají na všechny bez
rozdílu náboženského přesvědčení, etnika, rasy nebo sociálního původu. Na
místě je tedy soucit se všemi, kteří trpí. Zvláště s těmi, jež se stali přímými
obětmi teroru nebo lidské lhostejnosti.
Zvláštním poutem solidarity jsme však ještě k tomu spojeni s našimi
sestrami a bratry, s pronásledovanou církví na Blízkém východě. Za
posledních pět let poklesl počet křesťanů v Sýrii a Iráku více než o polovinu.
Buďme tedy v mysli a modlitbách s těmi, kteří navzdory stálému nebezpečí
zůstávají ve svých domovech a sborech a následují svého Pána na cestě kříže.
I s těmi, kteří jako kdysi Josef s Marií a Ježíšem, prchají po nejistých cestách
ve strachu o život - třeba blíž k našim domovům. Hledejme možnosti, jak
těmto lidem konkrétně pomoci.
Vždyť spolu s nimi očekáváme narození dítěte uprchlíků. Toho, který
za námi přichází v postavách nuzných, maličkých a pronásledovaných a
očekává náš soucit a pomoc. Jako Ten, který jednou, na konci věků, přijde ve
slávě, aby všechny soudil.
Jiří Palán, farář sboru
Dětská vánoční slavnost
Radost z narození Páně u nás naplno vytryskne již o 4.advenntí neděli,
kdy se koná tradiční Dětská vánoční slavnost. Recitace básniček na motivy
vánočního příběhu, divadelní hra konfirmandů (tentokrát o čtvrtém mudrci),
nebo oblíbené balíčky (tentokrát možná nejen pro děti), to vše rezonuje se
slovem zaslíbení 8. žalmu: „Z úst nemluvňat a kojenců připravil sis chválu.“
Přijďte se tedy potěšit zvěstí vánočního evangelia z úst těch nejmenších!
Pro rodiče dětí pár důležitých termínů:
Neděle 29. 11.: rozdávání básniček Pásma v nedělní škole
Neděle 13. 12.: zkouška Pásma po bohoslužbách
Sobota 19. 12. od 13:00: generální zkouška
Neděle 20. 12. od 10:00: dětská vánoční slavnost
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

