Adventní akce
V pátek 2. prosince od 16.00 jsme zváni na „Adventní zpívání
u rozsvícení vánočního stromečku“ v areálu Mateřské školy v Huslenkách.
Zpívání obstarají sestry Aneta a Daniela Hrňovy a žáci MŠ Huslenky. Akce
proběhne za účasti představitelů obce a br.faráře Palána.
Aneta s Danielou nás potom opět po roce potěší i tradičním vánočním
koncertem v evangelickém kostele. Přijďte si vychutnat sváteční atmosféru
v sobotu 17.prosince od 16.00!
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S BOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

Dětská vánoční slavnost
4.adventní neděle patří tradičně našim dětem. Při bohoslužbách
18. prosince nás potěší pásmem básní a koled, které připravily učitelky nedělní
školy. Básničky budou dětem rozdávány při hodinách náboženství a v nedělní
besídce od první adventní neděle.
Zkoušky pásma se konají v neděli 11. prosince po bohoslužbách
a v sobotu 17. prosince od 13.00.
V letošním roce jsme nový cyklus konfirmačního cvičení neotvíraly.
Ohrožena tedy byla i tradiční vánoční hra konfirmandů, jež bývá nedílnou
součástí vánočního pásma. Nakonec ale hra (snad) bude! Mládež (za pomoci
i mladších herců), si pro vás připravuje hru na motivy vánočního apokryfu
Karla Čapka „Svatá noc.“
Přijďte tedy i se svými dětmi na bohoslužby 4.adventní neděli od 10.00
na faru. Jistě bude co poslouchat i na co se dívat!
Vánoční krabice od bot
I letos se chceme zapojit 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.
Pečlivě zabalené krabice prosím odevzdávejte na faře v Huslenkách
nejpozději do neděle 11. prosince, v následujícím týdnu je povezeme
do Vsetína.
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
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„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5)

Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři našeho listu!
Proč rozsvěcujeme světlo na vánočních stromech nebo adventních
svícnech? Odpovědí na takto zeširoka položenou otázku může být samozřejmě
mnoho. Některé i složité a theologicky propracované. Čtyři svíce na adventním
věnci mohou odkazovat ke čtyřem způsobům Kristova přicházení k nám
(1.v betlémském dítěti, 2. v nuzných a bídných tohoto světa, 3. v naší smrti,
4. ve slávě, na posledním soudu).
Nejprostší odpověď však zní: rozsvěcujeme světlo, protože je tma.
Doslova i obrazně. Listopad i prosince jsou měsíce s nejnižší intenzitou
slunečního svitu. Právě v čase počínající zimy (a tedy v čase adventu)
pociťujeme spolu s celou přírodou kritický nedostatek světla.
Tma kolem nás panuje ale i obrazně. Stačí vzpomenout všechny hrůzy,
které se dějí ve světě, i vlastně docela blízko nás. A možná, že i nám osobně se
zdá, že se nad námi už smráká, že celý náš život se postupně noří do šera
a tmy.
Proto rozsvěcujeme světlo. Abychom si připomněli, že tma nepanuje na
věky. Ale, že právě šerou roklí a všudypřítomnou tmou k nám míří ten, který
sám je světlem. Světlem, jenž nepohltila ani ta největší tma. A svítí nám na
cestu, abychom se nebáli kráčet dál - ke světlé budoucnosti, jíž máme v něm
- v Kristu.
Přeji Vám nám všem, ať On jako to světlo, prosvěcuje naše životy,
každý sváteční i všední den!

V pondělí 31. října jsme vzpomněli 499. výročí vystoupení Martina
Luthera a tím i počátku evropské reformace. V následujícím jubilejním
reformačním roce budou v celé církvi probíhat vzpomínkové akce, o nichž
budeme samozřejmě informovat. I proto jsme o posledním říjnovém víkendu
zkušebně nasvítili věž našeho kostela. Věříme, že po dořešení technických
detailů, bude náš kostel znovu nasvícen o adventním koncertu a o vánočních
svátcích. Poděkování za realizaci projektu patří obci Huslenky.
13. listopadu se již podruhé uskutečnila neděle se sborovým obědem.
Při bohoslužbách kázal senior východomoravského seniorátu br. Petr Pivoňka
(na text listu Filipským 3, 17 -21: o křesťanském občanství v nebesích).
Hostem následné besedy byl kromě něj i starosta obce Huslenky pan Oldřich
Surala. Diskutovalo se o současném směřování celé církve a především našeho
východomoravského seniorátu. Ale také, v návaznosti na kázání, o postavení
evangelického sboru v rámci obce a celé ekumeny.
Po tomto bohatém duchovním předkrmu přišel hlavní chod -společný
zabijačkový oběd připravovaný členy sboru. K potěše všech přítomných
přispělo svou prací celé staršovstvo i mnozí další. Zvláštní poděkování potom
patří rodině Hajdů z Losového, u nichž se v sobotu samotná zabijačka konala
a nedělní oběd se připravoval.
Děkujeme všem, kteří došli a společně s nimi se těšíme na další ročník!
Dá–li Pán, bude hostem příští sborové neděle (19. listopadu 2017) synodní
senior br.Daniel Ženatý.

Křty i pohřby - „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“ (Ř 12,15)
Ohlédnutí za podzimem
Ve stručném ohlédnutí za sborovým podzimem zmíním několik,
veskrze příjemných událostí a akcí.
První říjnovou neděli jsme se vypravili zájezdem do sboru naší církve
v Nosislavi. Společně s tamními evangelíky jsme slavili bohoslužby Díkčenění
a připomněli si 140. výročí posvěcení nosislavského chrámu Páně. Kázáním
posloužil synodní senior br. Daniel Ženatý.
Přátelské atmosféra panovala i na společném obědě v Husově domě,
kde jsme si navzájem krátce představili své sbory – naši historii i současné
starosti a radosti sborového života. Na závěr jsme vyšli až na vinohrad
a následně z něj zase sešli (celkem očekávaně) do vinného sklípku. Myslím,
že ti, kteří se zájezdu zúčastnili, rozhodně nelitovali!

Radost z nově příchozích, i smutek z ochodu těch, kteří nás na věčnost
předešli. Obojí neoddělitelně patří k životu sboru - a obojího bylo letos dost.
Pokřtěny byly v našem sboru tyto nové ratolesti: Jan Motýl, Vítězslav Christ,
Lukáš Žalmánek, Ondřej Žalmánek, Jaroslav Žalmánek, Tereza Kneblová,
Antonín Machač, Karolína Šimčáková, Anežka Gášková, Matyáš Polášek,
Eliška Pončíková, Michala Maňáková.
Naopak nás opustily tyto sestry a bratři: Antonín Mikulenčák, Ludmila
Mikulenčáková, Josef Michalík, Jaroslav Hrňa, Vladislav Hnátek, Jindřiška
Hrňová, Josef Matocha, Ladislav Hromada, Josef Mikulenčák, Rozálie
Mikulenčáková, Karel Surý, Františka Kretová.
Na zesnulé tradičně vzpomeneme při posledních bohoslužbách
letošního kalendářního roku - na Starý rok od 17.00 na faře.

