Po roční přestávce jsme letos opět pozvali odrostlé děti pokřtěné
v našem sboru do konfirmační přípravy. V ní se děti dozví základní informace
o Bibli, církevních dějinách a historii a především současnosti svého sboru.
Pozvánek bylo rozesláno patnáct. Kolik nás bude nakonec, to se ještě uvidí.
Ale, slovy křestní liturgie: bude naší radostí, když kdokoliv z nich jednou
upřímně vyzná, že Ježíš Kristus je Pán.
I v letošním školním roce opět otevíráme výuku evangelického
náboženství na školách v Huslenkách, na Hovězí a ve Zděchově. Zájemci
nechť se hlásí nejlépe přímo br. faráři.
A jako každým rokem zveme děti k účasti na vánočním pásmu. Dětská
vánoční slavnost se letos uskuteční již o třetí adventní neděli, protože
4. adventní neděle připadá na Štědrý den. Předvánoční tvořivá dílna, při níž
mohou děti pomoci s výrobou drobných dárků a ozdob na slavnost, se koná na
faře v Huslenkách v pátek 17. listopadu.
Nesmíme ovšem zapomenout také na biblické hodiny. Ty začínají již
4. října a budou se konat v tradičním čase - každou středu od 18.00 na faře.
Letošní tématem jsou církevní dějiny, což je logické vzhledem k blížícím se
velkým výročím. 31. října si ještě jednou připomeneme 500. výročí počátku
evropské reformace a v příštím roce oslavíme 100 let od vzniku Českobratrské
církve evangelické.

Podzimní

S BOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

Altánek ve farní zahradě
Staví a rekonstruuje se v celé obci, a tak ani my nechceme zůstat
pozadu. Pro potřeby sborového setkávání jsme přes léto postavili altán ve farní
zahradě. Poslouží při akcích nedělní školy, mládeže, při případných svatbách
nebo jako místo pro rozhovor při kávě a čaji po bohoslužbách. Stavební práce
řídil br. Petr Mikulenčák, tesařskou práci realizoval pan Petr Tymrák z Nového
Hrozenkova. Dotací 25 000 Kč přispěla obec Huslenky. Všem, kteří se na
stavbě podíleli, patří poděkování. Nechť nám altán dobře slouží!
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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„A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té
trojice je láska.“ (1 Kor 13, 13 )

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

Příležitost k radosti a oslavě …

v poslední době se často hovoří o křesťanských hodnotách, jako
o něčem, co prý máme a druzí a ne, a co si musíme bránit, aby nám to druzí
nesebrali. Ale co to je - ty křesťanské hodnoty?
Hodnotou je něco, co má cenu. Křesťanskou hodnotou tedy něco, co
má cenu pro „nás křesťany.“ Něco, co je pro nás a také na nás cenné.
Apoštol Pavel ví o takových hodnotách. V listu do Korintu píše
o vzácných darech, které věřící v Krista dostávají. Nazývá je vírou, nadějí
a láskou. Víra, naděje, láska. To je na nás cenné. To jsou naše pravé hodnoty!
Nejde přitom o to, se jimi chlubit, že my křesťané „máme“ a druzí ne.
Víme totiž, že i v našich životech může být víra na určitý čas, a někdy na
dlouhé roky nahrazena hlubokou pochybností. Známe, že naději nacházíme
a zase ztrácíme… A že bychom spolu žili vždy ve svornosti a pravé lásce, ani
to bohužel není pravda.
Naše jedinou výhodou oproti „ostatním lidem“ je, že o víře, naději
a lásce víme. Že je poznáváme jako skutečnou a smysluplnou alternativu
zoufalství, beznaděje a nenávisti.
Z povahy těch vzácných darů také plyne, že je nemusíme před nikým
zuřivě bránit, protože nám je nikdo nesebere (leda, že bychom o ně přišli
sami). Naopak ale můžeme vírou, nadějí a láskou druhé obohatit.
K těmto třem křesťanským cennostem můžeme klidně připočíst ještě
i vděčnost. Také vděčnost je hodnotou specificky křesťanskou. Člověk
moderní doby většinou neví, komu a zač by poděkoval. Dobré věci přijímá
samozřejmě, věci horší jej ohromují a ochromují.
My křesťané však víme o vděčnosti - o možnosti děkovat za dobré
i zlé. O možnosti poděkovat za každý přidaný den. I třeba za tento podzimní
čas. Vždy teprve ten vyjeví ty nejnádherněji barvy!
Přeji nám všem, ať (nejen) v tomto vpadlém podzimním sborovém
listě nacházíme pravou víru, novou naději a především lásku, jež vše pojí
v dokonalost.

I tento čas je v našem sboru bohatý na nejrůznější akce. To se
v každém sborovém listu píše, až se z toho nevyhnutelně stává klišé. Ale
co jiného napsat o letošním podzimu? S vděčností přijímáme další příležitosti
k radosti a oslavě!
Hned první říjnovou neděli, 1. října, chceme vyjádřit svou vděčnost za
všechny dobré dary při bohoslužbách Díkuvzdání.
Další říjnový víkend (6. - 8. 10.) se v Jablonci nad Nisou koná celorepublikový Sjezd evangelické mládeže, kam se tradičně chystá i několik
mládežníků z našeho sboru. Na neděli 15. října chystáme zájezd do Javorníka
nad Veličkou. Chtěli bychom navázat na loňský úspěšný sborový výlet do
Nosislavi. I v Javorníku se můžeme těšit na bohoslužby, mezi sborový
rozhovor při společném obědě a doprovodný program.
Poslední říjnovou neděli si při bohoslužbách s večeří Páně
připomeneme i v našem sboru 500. výročí počátku evropské reformace
(viz příloha listu). Touto neděli zároveň zakončujeme „kostelní sezónu“ a
od první listopadové neděle se na nedělní bohoslužby vracíme do sborového
sálu.
Třetí listopadovou neděli (19. 11.) čekáme vzácnou návštěvu. Hostem
při bohoslužbách a následném posezení na faře bude synodní senior
Českobratrské církve evangelické br. Daniel Ženatý. Při moderovaném
rozhovoru bude řeč o současném směřování naší církve. Tradiční součástí
posezení bude i zabijačkový oběd. Těšíme se na Vaši návštěvu tuto i každou
neděli!

Víkendovka, nedělky, konfirmandi …
O prvním prázdninovém víkendu se na evangelické faře v Huslenkách
poprvé konal táborový pobyt dětí. Více než třicet zúčastněných se dobře
bavilo i něco naučilo ve výtvarné, hudební a sportovní dílně. Všem nám
nesmírně chutnalo v luxusní táborové kuchyni. Volné chvíle mohly děti trávit
v party stanu na zahradě, za jehož zapůjčení děkujeme obci Huslenky. A již se
těšíme na další ročník!
Od první zářijové neděle probíhá souběžně s bohoslužbami také
nedělní besídka dětí. Letošním tématem jsou příběhy Evangelia podle Marka.

