Stav sociálních zařízení za skvělostí těchto akcí však již poněkud zaostává.
Proto nadešel čas na jejich přestavbu.
Dlouhodobě nás zaměstnává také otázka úspory energií ve farním
domě. Jako možná výhodná se jeví instalace solárních panelů na ohřev teplé
vody na střechu fary (vzhledem k její orientaci na jižní stranu). Získání dotací
z fondů na ochranu životního prostředí je však v tomto případě podmíněno
celkovými úpravami na zateplení budovy. Proto celou věc ještě zvažujeme.
I v tomto roce se těšíme na tradiční, ale i nové sborové akce.
Noc kostelů se uskuteční v pátek 9.června a letos si při ní chceme připomenout
120. výročí samostatné existence huslenského evangelického sboru.
O první prázdninovém víkendu (od pátku 30. června do neděle
2. července) letos nově chystáme tzv. VÍKENDOVKU pro děti. Přihlášené děti
mají při ní možnost strávit víkend na faře. Páteční odpoledne by probíhalo jako
tradiční zakončení nedělní školy se soutěžemi, hrami, vyhlášením, diplomy,
občerstvením a následným táborákem. V sobotu by byl společný „táborový“
program. V neděli by víkendové setkání vyvrcholilo rodinnými bohoslužbami.
Není bezpodmínečně nutné se účastnit celého programu, lze přijít třeba jen na
jeden den, možnost přespání bude ale i na faře, nebo ve stanech na farní
zahradě. Budeme rádi, když se nám zájemci co nejdříve přihlásí. V případě
úspěchu „Víkendovky“ chceme získané zkušenosti využít při budoucí přípravě
letního sborového tábora.
V letošním roce si spolu s celou církví připomínáme 500.výročí
začátku evropské reformace. Celocírkevní setkání se při té příležitosti koná
v neděli 10. září v Ratiboři. Ale plánujeme i vlastní slavnostní bohoslužbu na
konci října.
Téměř na závěr církevního roku se potom těšíme na návštěvu vzácného
hosta – synodního seniora Českobratrské církve evangelické br. Daniela
Ženatého. Navštíví nás v neděli 19. listopadu při (již) tradiční sborové neděli
spojené se zabijačkovým pohoštěním.
Snad Vám tedy letošní sborový program přijde k chuti! Předběžný
přehled všech sborových akcí plánovaných v letošním roce nadejte na našich
webových stránkách.
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„On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl“ (Mt 8,17)

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
první březnovou středou jsme vstoupili do postní doby. Co je ale půst,
„v němž má Bůh zalíbení“? Prorok Izajáš na tuto otázku odpovídá takto:
„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole … lámat
svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty kdo jsou bez přístřeší …
nebýt netečný k vlastní krvi.“
Ve skutečném půstu nejde o sebemrskačské odpírání si nějaké dobroty,
radosti či slasti. Ale o vědomé, aktivní vzdávání se něčeho svého
ve prospěch bližního. Takto pojatý půst je ovšem záležitostí navýsost
praktickou, konkrétní a každodenní.
Máme rozevřít okovy svévole - tedy zastávat se všech, kterým se děje
nějaká křivda (že takové zastávání má smysl, nás mohly přesvědčit i události
minulých dní - český křesťanský misionář Petr Jašek byl propuštěn ze
súdánského vězení i díky podpisové kampani za jeho osvobození…).
Máme lámat svůj chléb hladovému - třeba zrovna v postní době se
vzdát části svých výdělků (nebo jedné sborové sbírky) na dobročinné účely.
Nebýt netečný k vlastní krvi - postně věnovat se dá i vlastní pracovní
nebo volný čas. Můžeme se ho vzdát ve prospěch svých nejbližších.
Těch 40 dní, jež zbývají do Velikonoc, tak můžeme strávit smysluplně,
s ohledem na druhé, na jejich potřeby, trápení i přání. Tím se nejlépe
připravíme na nadcházející svátky. V nich si opět budeme připomínat, že Boží
Syn Ježíš Kristus, se pro nás vzdal všeho, i vlastního života, pro naši záchranu.
My se tedy můžeme směle vzdát alespoň něčeho …
Přeji Vám všem požehaný a smysluplný postní čas, završený
opravdovou velikonoční radostí!
POZVÁNÍ K VÝROČNÍMU SBOROVÉMU SHROMÁŽDĚNÍ
Letošní výroční sborové shromáždění se uskuteční v neděli 12.března.
Projednat by mělo tradiční zprávy - farářskou zprávu, zprávu revizorů účtů a
zprávu o hospodaření sboru za uplynulý rok. Shromáždění také schvaluje
rozpočet na tento kalendářní rok.
V loňském roce hospodařil sbor s přebytkem 71 924 Kč. Návrh
rozpočtu na letošní rok počítá při vyrovnaném hospodaření s náklady i příjmy
ve výši 452 000 Kč.
Kromě běžné agendy přichází staršovstvo sboru do shromáždění s návrhem
zvýšit doporoučenou výši saláru na 700 Kč ročně.

K tomuto návrhu, jak je zřejmé i z výsledku hospodaření za loňský rok,
nás momentálně nevede hospodářská nutnost. Ale vědomí, že jsme stále ještě
teprve na počátku cesty k úplnému samofinancování sboru…
Je třeba říci, že placení saláru je věcí dobrovolnou a doporučená částka
není povinná. Je možno platit i méně, ale samozřejmě i více (jak to mnoho
členů sboru již dnes činní a jsme jim za to velice vděční).
Opět se na Vás obracíme, abyste zvážili i možnost pravidelného
(měsíčního) placení saláru z účtu trvalým příkazem. Můžete tak přispívat
například 100 Kč měsíčně. Sboru tím pomůžete a vyhnete se tím
nepříjemnému placení celé částky naráz.
V této souvislosti Vás prosíme, abyste při placení saláru pamatovali
i na potřeby Jeronýmovy jednoty (leták je přiložen k tomuto dopisu).
Z vybraných prostředků Jednota přispívá na stavební díla sborů církve.
Ve výročním sborovém shromáždění může hlasovat každý člen sboru
starší 18 let zapsaný v seznamu členů s hlasovacím právem. Seznamy jsou
vyvěšeny ve farním sále (nebo nově také na webu cce.huslenky.cz).
Zkontrolujte si prosím, zda jste v seznamu uvedeni. Na reklamace v den
konání shromáždění už podle církevního zřízení nemůže být brán zřetel.
Těšíme se na Vaši účast!
CO CHYSTÁME V LETOŠNÍM ROCE
Již delší čas se ve staršovstvu zabýváme otázku podoby a rozvoje farní
zahrady. Máme za to, že by měla sloužit především jako místo sborového
setkávání. Jako pěkné místo pro sborové akce, otevřené i širší veřejnosti.
V této souvislosti plánujeme přestavbu zahradního hospodářského
stavení na víceúčelovou budovu, s klubovnou, kuchyňkou a třeba i možností
přespání.
Vzhledem k finanční i administrativní náročnosti akce v současnosti
promýšlíme možnosti grantů (seniorátních, církevních z restitučních fondů
i jiných).
Něco chceme udělat ale už i v letošním roce. Rozhodli jsme se pro
stavbu zahradního altánu, jako místa vhodného pro rodinné neděle, víkendy,
akce nedělní školy, mládeže, jako zázemí pro různé kulturní akce nebo třeba
i svatby. Odhadované náklady jsou 60 000 Kč. Více jak třetinu těchto nákladů
slíbila pokrýt obec Huslenky - za což jsme velice vděční.
Kromě toho se chceme pustit i do rekonstrukce sociálních zařízení ve
sborových prostorách na faře. V posledních letech se v našem sboru konají
mnohé seniorátní a církevní akce, jako pastorální konference kazatelů, setkání
učitelů nedělní školy, nebo sborové neděle s mnoha význačnými hosty.

