Opakovaná volba faráře - neděle 10. 4. 2016
Ač se to zdá být těžko uvěřitelné, v letošním roce dovrším desátý rok
svého farářského působení v Huslenkách… Na podzim jsme ve staršovstvu
diskutovali otázku mého dalšího setrvání. Jelikož jsem projevil zájem i nadále
zde jako farář pracovat a jelikož i staršovstvo si přeje, abych zůstal Vaším
kazatelem, došlo k dohodě o mém působení v Huslenkách na dalších pět let
(přesně od 1.12.2016 do 30.11.2021).
Staršovstvo sboru mě tedy navrhuje jako kandidáta k opakované
volbě, která se uskuteční v neděli 10.dubna 2016. Jsem staršovstvu sboru
vděčný za jeho rozhodnutí a velice si toho vážím.
Nebudu zde bilancovat a hodnotit své dosavadní farářské působení.
Jednak myslím, že mi to úplně nepřísluší a beztak k tomu není v tomto listě ani
prostot. Pokud se mi přece něco podařilo, bylo to především díky veliké Boží
milosti a také díky Vaší spolupráci a odvaze.
Chtěl bych však říci - jsme tu mezi Vámi rádi. Žije se nám zde dobře
a chtěli bychom tu ještě zůstat – dáli Pán.
Při opakované volbě je stávající kazatel, podle církevního zřízení,
jediným kandidátem. To však neznamená, že jej musíte volit. Můžete zcela
demokraticky, v tajném hlasování, říci své ano nebo ne.
Pokud bude však kandidát zvolen, je stejně důležitou skutečností jako
jeho zvolení i síla jeho nového mandátu. Je obrovský rozdíl, jestli je kazatel
zvolen malou skupinkou svých sympatizantů, anebo valnou většinou sboru.
Proto Vás prosím - přijďte do sborového shromáždění i k opakované
volbě a vyjádřete svůj názor. Díky Bohu, v Českobratrské církvi evangelické
nejsou faráři na sbory dosazování „shora,“ ale rozhodují o nich jen sami
členové sboru - tak toho využijte!
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„…narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem …“
(Apoštolské vyznání víry)

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
také se Vám zdá, že na Velikonoční sborový dopis je ještě příliš brzo?
Vždyť na kuchyňském stole nám dost možná leží ještě poslední zbytky
vánočního cukroví - a to už má začít postní doba? Avšak kalendář (ať už
občanský, nebo ten církevní, liturgický) nás neklame. Neděle 14. února je již
první postní - a Velikonoční neděli oslavíme letos 27. března.
To, že duchovní příprava na největší křesťanské svátky začíná v tomto
roce hluboko uprostřed (byť poněkud aprílové) zimy, je ale pro nás příležitostí
uvědomit si lépe úzkou souvislost mezi Vánocemi a Velikonocemi.
Na první pohled se zdá být tato souvislost poněkud zatřena. Vždyť
vánoční zvěst o narození dítěte je docela dobře srozumitelná téměř každému.
Zato zvěst velikonočních svátků je dnes světu zastřena tajemstvím. Zdá se být
až příliš křesťansky exkluzivní, nebo dokonce pohoršlivá. Ježíšovo narození
nezpochybňuje téměř nikdo. Ale skutečnost jeho vzkříšení k novému životu je
pro mnohé při pohledu na křesťanskou víru kamenem úrazu.
Stará církev však Ježíšovo narození, život, kříž i vzkříšení vnímala
velice těsně, jak to vyjádřila i ve svých věroučných textech. I my tuto
souvislost vyznáváme slovy apoštolského vyznání doslova jedním dechem:
„…narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem…“
Počátek tohoto utrpení obsahuje ovšem už i vánoční příběh. Jesličky
(či spíše žlab v chlévě), kam je narozený Ježíš položen, již předjímají jeho
velikonoční kříž. Sotva andělé nad narozeným Kristem dozpívají svůj
chvalozpěv, v Davidově městečku Betlémě se už vraždí malé děti. První
měsíce svého života tak tráví Ježíš jako politický uprchlík v cizí zemi.
Zachrání se sice, ale slovy švýcarského faráře a básníka Kurta Martiho „pro
horší dny.“ Cílem jeho útěku je kříž …
Provázanost vánočního a velikonočního evangelia však není jenom
takto temná, ale především radostná. O Vánocích se radujeme z narození
Spasitele. Boží spásný čin je však dovršen až o Velikonocích - ve vzkříšení
nedělního jitra. Bez toho by naše vánoční radost nikdy nebyla úplná
a definitivní. A naopak: díky velikonočnímu Kristově vítězství se můžeme
radovat už dnes, i když nás tu ještě obestírají spíše chmury …
Vánoce zkrátka ve víře ústí ve Velikonoce a díky velikonoční radosti si
můžeme už i ve svém vezdejším životě užívat drobné radosti, dary
a překvapení …
Přeji tedy nám všem, aby nás „dětská vánoční radost“ neopouštěla po
celý rok.

Aby nám nadcházející postní doba byla příležitostí k poznání, čeho je
možné se vzdát, za co mohu být vděčný a čím mohu pomoci druhým.
A aby radost velikonoční rozptylovala všechny naše smutky a byla
nám radostí úplnou, kterou nám už nikdo a nic nevezme.
Pozvání na výroční sborové shromáždění 13. 3. 2016
Letošní výroční sborové shromáždění připadá na 5. postní neděli
13.března 2016. Jako vždy Vás prosíme, abyste si zkontrolovali, zda Vaše
jméno nechybí na Seznamu členů sboru s hlasovacím právem – abyste mohli
na sborovém shromáždění hlasovat.
Za „hlasovný úd“ je pokládán každý člen sboru, který má v den konání
sborového shromáždění nejméně 18 let, platí salár a aktivně se účastní
sborového života. Seznamy jsou vyvěšeny na nástěnce ve farním sále a jsou
k dispozici k nahlédnutí v kanceláři sboru.
A co letos bude na výročním sborovém shromáždění k projednání?
Kromě běžné (byť důležité) agendy, jako jsou výroční zprávy včetně farářské,
nebo sborový rozpočet, bychom měli rozhodnout, zda si přejeme osvětlení
kostela. Díky dobré spolupráci s obcí se nabízí možnost mít osvětlenou věž
kostela. Z důvodů energetické náročnosti by nasvícení nebylo zřejmě stálé, ale
dalo by se zapínat při různých příležitost - např. při Noci kostelů, na svátek
Mistra Jana Husa, při koncertech a podobně. Protože se však přece jenom
jedná o zásah do vzhledu dominanty, předkládá staršovstvo sboru návrh na
osvětlení (věže) kostela sborovému shromáždění.
Neváhejte a přijďte na bohoslužby s výročním shromážděním v neděli
13. března. Ať o podobě Vašeho sboru za Vás nerozhodnou jiní!
Stručný kalendář sborových akcí v první polovině roku 2016
(o postních a velikonočních shromážděních informujeme ještě zvlášť na
vloženém listě):
Neděle 13.března:
Neděle 27.března:
Neděle 10.dubna:
Neděle 1.května:
Neděle 15.května:
Pátek 10.června:
Středa 6.července:

Výroční sborové shromáždění
Velikonoční neděle
Sborové shromáždění s opakovanou volbou faráře
Bohoslužby s konfirmační zkouškou
Svatodušní bohoslužby s konfirmační slavností
Noc kostelů (od 18:00)
Bohoslužby v tolerančním kostelíku v Rožnově (od 10:00)

