Konfirmace 2016
Letos na svatodušní neděli (15. května) se opět po dvou letech v našem
sboru uskuteční konfirmační slavnost. 14 dní předtím (1. května) jí bude
předcházet tradičně i konfirmační zkouška, při které by konfirmandi měli
ukázat znalost základních ponaučení víry.
V letošním roce by mělo konfirmovat těchto dvanáct sličných jinochů a dívek:
Natálie Holubová, Sandra Holubová, Barbora Kneblová, Lukáš Ptáček, Jan
Sniegoň, Martina Světinská, Matěj Ševčík, Vojtěch Ševčík, Lucie Šimčíková,
Petr Zápalka, Jaroslav Žalmánek a Ondřej Žalmánek.
Sledovat jejich snahu při konfirmačním přezkoušení může být zábavné, ale
dokázali byste sami správně zodpovědět alespoň dvanáct základních otázek, na
které se musí sborové mládí připravit?

PO - VELIKONOČNÍ

S BOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách
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Co je to evangelium?
Kolik máme evangelií?
Kolik je církví?
Kdo je hlavou církve?
Co je mým jediným potěšením v životě i smrti?
Co slavíme v neděli?
Kolik knih má Bible, na jaké dvě části ji dělíme, jakými jazyky je
původně napsaná?
8. Co je obsahem Starého zákona?
9. Co je obsahem Nového zákona?
10. Text apoštolského vyznání víry
11. Jak se jmenuje naše církev?
12. V jakém roce a pod jakým názvem vznikl samostatný evangelický
sbor v Huslenkách?

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

2016
„Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ (Jan 20, 29b)

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

Stručným přehledem toho, co se bude v našem sboru – dáli Pán - dále
konat, Vás tedy zveme zejména k této radosti!

Znáte Tomáše? Myslím toho „Nevěřícího“ - jednoho z Ježíšových
učedníků. Jak vlastně ke svému „přízvisku“ přišel?
To bylo tak. V neděli večer po svém ukřižování a zmrtvýchvstání se
vzkříšený Kristus ukázal svým učedníkům. Ale Tomáš mezi nimi zrovna
nebyl. Zkrátka chyběl tu neděli v kostele. A když se s ním pak chtěli ostatní
učedníci podělit o radost, že viděli vzkříšeného Pána, nevěřil jim: „Dokud
neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst
a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“
Řeklo by se - chybět jednu neděli v kostele, nic se neděje. A bezesporu
- je to pravda. Nikdo přece není v kostele pokaždé. Na druhou stranu vždycky, když tam chybíme, je to trochu škoda. Může se totiž stát, že
propásneme důležité setkání …
Tu další neděli už ve shromáždění Ježíšových učedníků Tomáš byl.
A vzkříšený Pán se jim opět zjevil a Tomášovi řekl: „Polož svůj prst sem,
pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“
Ale Tomáš si již šáhnout nepotřeboval. Namísto toho vyznal: „Můj
Pán a můj Bůh.“ Proto jej „nevěřícím“ nazýváme přece jenom poněkud
nespravedlivě.
Ježíš mu odpověděl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří
neviděli, a uvěřili.“
Přeji Vám všem, ať Vás radost z Kristova vzkříšení provází všemi
všedními i svátečními dny!
Jiří Palán, farář sboru
Bez všedních nedělí …
„Život bez všedních dnů,“ tak se jmenuje jedna kniha, pojednávající o
radostech a strastech farářského povolání. Vztaženo (třeba i) na náš sbor,
bychom mohli říci: život bez všedních nedělí.
I v letošním povelikonočním a jarním čase Vás totiž i tímto sborovým
dopisem chceme pozvat do množství svátečních shromáždění a k dalším
sborovým akcím.
Ostatně, jak bylo řečeno výše, žádná neděle přece není všední. Každá
nabízí možnost zajímavých setkání, každou neděli, nejen tu velikonoční, zní
radostná zvěst evangelia, že Ježíš Nazaretský, ten ukřižovaný, byl vzkříšen!

Neděle po Velikonocích
Neděle 10. dubna: Sborové shromáždění s opakovanou volbou faráře
Jiřího Palána na dalších pět let
Neděle 17. dubna: Bohoslužby se vysluhováním večeře Páně
a sborovou besedou (naším hostem bude Dr.Tomáš Husa ze vsetínské
nemocnice a tématem jeho povídání „Víra a hory.“ Přednáška hosta
následuje bezprostředně po bohoslužbách.)
Neděle 24. dubna: Bohoslužby se svátostí křtu
Neděle 1. května: Bohoslužby s konfirmační zkouškou
Neděle 8. května: Bohoslužby k nanebevstoupení s vysluhováním večeře
Páně
Neděle 15. května: Svatodušní bohoslužby s konfirmační slavností
a vysluhováním večeře Páně ( v kostele)
Všechny bohoslužby (není-li uvedeno jinak) se konají od 10:00 ve farním sále
Další akce
Neděle 29. května: Seniorátní evangelická neděle v Kateřinicích.
Pátek 10. června: Noc kostelů (od 18:00)
Neděle 19. června: Slavnostní zakončení nedělní školy (od 14:00 na faře
a farní zahradě)
Středa 6. července: Bohoslužby v tolerančním kostelíku v Rožnově
(od 10:00 - letos slavíme 230 let od založení prvního huslenského
evangelického kostela)
Letáky Jeronýmovy jednoty
Součástí tohoto sborového listu jsou i vložené letáky Jeronýmovy
jednoty. Sbírka darů na Jeronýmovu jednotu trvá tradičně do konce května a
bude následně rozdělena mezi potřebné sbory v seniorátu i v celé církvi.
Prosíme, pamatujte i na tyto dary! I náš sboru v nedávné minulostí
z prostředků Jeronýmovy jednoty štědře čerpal (např. výměna oken na faře,
zbudování vjezdu ke kostelu aj.).

