Biblické hodiny - každou středu od 19.00 na faře, od 5. října!
Na letošních biblických hodinách bude řeč o ženách. Přesněji řečeno
o skvělých ženských postavách Bible a jejich pohnutých osudech.
Víte, že první žena byla Adam? Víte, že Abraham měl před Izákem
ještě jednoho, nemanželského syna s otrokyní své ženy? A že se kvůli tomu
židé a muslimové nenávidí dodnes? Ne? Tak přijďte! Jedině na biblických
hodinách můžeme nad Biblí společně přemýšlet, diskutovat a třeba se mnohé
i dozvědět.

Podzimní

SBOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

Sborová neděle - 13. listopadu 2016
Po loňském úspěchu chceme i letos uspořádat sborovou neděli
s dopoledními
bohoslužbami,
následným
(zabijačkovým)
obědem
a zajímavým hostem.
Účast přislíbil senior východomoravského seniorátu, zlínský farář
br. Petr Pivoňka. Při dobrém obědě se s námi podělí o své zkušenosti
s vedením seniorátu a ve volném rozhovoru pohovoří o současném i budoucím
směřování celé církve.
Bohoslužby, oběd i zajímavý host - to všechno jsou připravované
chutné chody společné sborové - druhé listopadové - neděle. Těšíme se na
Vaši účast!
Bohoslužby na podzim
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
9. 10.
16. 10.

Rodinné bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Bohoslužby (už i s nedělní besídkou dětí)
Bohoslužby se svátostí křtu
Zájezd do Nosislavi. V Huslenkách káže br.farář Pavel Čmelík
Bohoslužby
Bohoslužby Díkčinění s vysluhováním večeře Páně

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)

2016

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,
přestože letošní září je teplotně ještě velice příjemné, neodvratně s ním
přichází také podzim. Podzimní čas ovšem nevnímáme všichni stejně. Pro
někoho je podzim především dobou největší práce na poli či zahradě. Pro děti,
ale i učitele (i učitele nedělní školy), je začátek podzimu časem návratu
k povinnostem a úkolům všedního dne. Na každého podzim také jinak působí.
Někdo se raduje z plnosti barev krásného babího léta, jiný se chvěje při
pomyšlení na listopadové plískanice.
Pokud použijeme metafory, a přirovnáme roční období k dobám
lidského života, pak je podzim nejspíš obrazem zralosti a počínajícího stáří.
Stejně jako přírodě i člověku ubývají síly, ale zároveň ze sebe často vydává ty
nejlepší plody a teprve teď vnímá všechnu tu krásu kolem!
V církevním kalendáři je podzim časem díkuvzdání. Máme (můžeme)
děkovat. Za plody svého úsilí a své práce a především za všechny dobré dary,
které jsme obdrželi jakoby mimochodem. Děkujeme za zdraví, radost, blízkost
přátel nebo společenství sboru. Děkujeme za nové darované životy, i za ten
život, jenž už máme bezmála celý za sebou.
Vděčnost křesťanské víry však není naivní. Jak prozrazuje i úvodní
verš tohoto listu - neděkujeme proto, že bychom byli prostí starostí.
Ale děkujeme právě přesto, že máme dost svých starostí i trápení. Děkujeme
Bohu za vše, co se z bolestivého řádu světa vymyká.
Vděčnost víry má však ještě jednu podivuhodnou vlastnost. I když
třeba děkuje za to, co už bylo, nikdy se nedívá dozadu, ale vždy hledí vpřed.
K tomu co bude.
Tak i podzim v církevním kalendáři nesměřuje do chladu a pustiny
zimy, ale k adventu. K času nových příchodů, nových začátků a nové naděje.
Přeji nám všem krásný podzim plný barev!

Zájezd do Nosislavi
Na první neděli v říjnu chystáme výlet do sboru Českobratrské církve
evangelické v Nosislavi. Rádi bychom tímto navázali na dobrou tradici
sborových zájezdů, jež dříve bývaly zcela běžné a velmi oblíbené.
Sbor v Nosislavi patří mezi největší evangelické sbory na jižní Moravě.
Právě v Nosislavi se již v době před tolerančním patentem ozývali evangelíci
a burcovali ostatní v zápase za náboženskou svobodu. Samostatný sbor tam
vznikl bezprostředně po vydání tolerančního patentu a vždy patřil v celé církvi
mezi nejaktivnější. Dodnes je společenstvím živým a velmi činorodým.

Po příjezdu se zúčastníme bohoslužeb Díkuvzdání s vysluhováním
svaté večeře Páně. Připomenuto při nich bude také 140. výročí posvěcení
nosislavského evangelického kostela. Kázáním poslouží synodní senior
br. Daniel Ženatý. Po bohoslužbách následuje varhanní koncert skladatele
Michala Novenka.
Poobědváme společně se členy nosilavského sboru v Husově domě.
V rámci odpoledního programu pak navštívíme nové středisko Diakonie (na
jehož stavbu jsme v našem sboru několika sbírkami také přispěli). Pro zájemce
je možné uspořádat i vycházku na vinice nebo návštěvu vinařského sklepa.
Vyjíždíme z Huslenek v neděli brzo ráno, autobusem v 5:45 od Váhy.
Návrat je plánovaný kolem šesté hodiny večerní z Nosislavi (to znamená, že
doma budeme kolem deváté). Cena za místo v autobuse je 200 Kč. Je třeba
také počítat s drobnějším s příspěvkem na společný oběd. Hlásit na zájezd
se můžete na obvyklých farních číslech.
Doufejme, že autobus zaplníme a dobrou tradici sborových výletů
se nám podaří obnovit!
Náboženství na školách
I letos by evangelické náboženství mělo být vyučováno na školách
v Hovězí, Zděchově i v Huslenkách - na Bařinách. Náboženství na ZŠ
v Hovězí začne již ve středu 14. září, od 12:10 pro první stupeň a od 13:00 pro
druhý. Časy hodin ve Zděchově a v Huslenkách budou ještě upřesněny. Své
děti můžete přihlašovat telefonicky u pana faráře Palána (731 628 027).

Mládež do Třebíče!
Sjezd (nejen) evangelické mládeže letos zavítá na jihozápadní Moravu,
do města Třebíče. Pro mladé evangelíky z celého Česka je připraven bohatý
program zahrnující biblické přednášky, koncerty, přátelská setkání i nedělní
bohoslužby s vysluhováním večeře Páně.
Tématem letošního sjezdu je Víra a Voda. Jedním z přednášejících je
letos i huslenský farář ☺. Bližší informace naleznete na stránkách
http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2016/ Tam se můžete i přihlašovat.
Sjezd probíhá o druhém říjnovém víkendu, od pátku 7. října do neděle
9. října. Mládež z Huslenek se chystá do Třebíče vyrazit vlakem v pátek
společně – bližší informace podá br.farář Palán.

