financování. To znamená, že náklady na provoz samotného sboru se budou
každým rokem nadále zvyšovat. Ani současná výše saláru tedy rozhodně není
konečná. Doporučujeme proto, abyste zvážili měsíční placení saláru
prostřednictvím trvalých příkazů z účtů. Je tak možno sboru relativně
bezbolestně darovat mnohem více. Stále platí, že po dovršení odluky církve
a státu zůstanou samostatné pouze ty sbory, jenž budou schopny plně hradit svůj
provoz, včetně celoroční mzdy kazatele.
Jak ovšem pravil při sborové neděli i synodní senior Daniel Ženatý: cesta
k samofinancování je především cestou ke změně vlastního myšlení. Pokud přijmeme
zodpovědnost za vlastní sbor a společenství, pak nám nebude zatěžko podílet se na
jeho životě i mnohem víc, než doposud.
Těšíme se na Vaši účast ve sborových shromážděních! A děkujeme Vám
všem, kteří přispíváte ke kráse sborového života svým časem, úsilím, penězi
či modlitbou.

Adventní

SBOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

Pozvání do svátečních shromáždění
Pozvání do adventních a vánočních shromáždění je jedním z hlavních
smyslů tohoto sborového listu. Letošní čas adventu je poněkud zkrácen,
protože IV. adventní neděle připadá na Štědrý den. Z tohoto důvodu budou
bohoslužby na Štědrý den a na Starý rok slaveny v běžném nedělním
dopoledním čase, nikoliv jako večerní nešpory.
Ze stejného důvodu (a taky pro klid a mír svátečních příprav v rodinách
účinkujících) se Dětská vánoční slavnost koná letos již o třetí adventní neděli 17.
prosince.
Generální
zkouška
pásma
potom
v sobotu
16. prosince do 13:00. Na balíčky pro děti můžete přispívat po celý adventní
čas ve sborové kanceláři.
Již svým sedmým vánočním koncertem nás potěší sestry Daniela
a Aneta Hrňovy. Koncert v huslenském evangelickém kostele se koná v sobotu
16. prosince od 16:00.
Kompletní přehled všech adventních a vánočních shromáždění najdete
tradičně na vloženém listě. Těšíme se na Vaši účast!
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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„Z úst nemluvňat a kojenců připravil
připravil sis chválu.“
(Ž 8,3; Mt 21,16)

proč Bůh do tohoto světa přišel jako malé, bezbranné dítě? Jistě to není
náhoda, ale svatý – Boží záměr. Boží plán zjevený již starozákonním
žalmistům a prorokům. Již ti očekávali narození dítěte, ve kterém bude Bůh
s námi. Stejně jako očekávali, že to budou právě maličcí, ba dokonce kojenci
a nemluvňata, kteří svými ústy jako první vzdají přicházejícímu Kristu chválu.
Proto v době adventu a vánoc v církvi, a také i v našem sboru,
obracíme pozornost ke všem maličkým. I letos jsme se zúčastnili předvánoční
akce Vánoční krabice od bot. Pečlivě zabalené dárky se prostřednictvím
vsetínské Diakonie dostanou k dětem z dětských domovů a sociálně slabých
rodin. A na třetí adventní neděli zveme všechny k dětské vánoční slavnosti. Při
ní však nejde o oslavu dětí v jejich roztomilosti. Ale právě o to, aby i děti,
podle svého způsobu a umění, mohly vzdát chválu Bohu. Tak aby se naplnila
slova žalmu, která jsou zvolený veršem letošního adventního listu:
„Z úst nemluvňat a kojenců připravil sis chválu.“
Bůh přišel do tohoto světa jako malé, bezbranné dítě. To ale není
všechno. Mohl se narodit v kterémkoliv z tisíců královských paláců, jako
opečovávaný královský syn. On se však narodil ve chlévě. Svobodné matce.
Lidem na útěku… Od samého počátku je v evangeliu Boží pozornost zamřena
na všechny malé. Nejenom na děti, ale na všechny malé tohoto světa - trpící,
neprivilegované, odsuzované … Bůh se v Ježíši stává jedním z nás. Ale snad
ještě výrazněji také jedním z nich. Jedním z lidí, kteří neměli to štěstí
nenarodili se pod stejnou šťastnou hvězdou jako my.
Přeji vám pokojný advent a radostný čas vánoční!

Hlavním motivem letošního podzimu byly v celé evangelické církvi
oslavy 500. výročí evropské reformace. Rádi jsme se zúčastnili podařených
celocírkevních oslav v Ratiboři 10. září. V Huslenkách jsme si vystoupení
Martina Luthera připomněli při bohoslužbách poslední říjnovou neděli.
Již tradiční místo ve sborovém kalendáři zaujímá listopadová sborová
neděle spojená se zabijačkovým obědem a besedou. Našimi letošními hosty
byli starosta obce Huslenky pan Oldřich Surala a synodním senior
Českobratrské církve evangelické br. Daniel Ženatý. Ten otevřeně promluvil
k ožehavým církevním otázkám: Nebojte se, název církve se (ještě) zřejmě
měnit nebude… samofinancování znamená především změnu myšlení
a přístupu k vlastnímu sboru … těšte se na nový evangelický zpěvník, bude
krásný!
Občerstvení bylo jako vždy báječné. Poděkování za vydařenou neděli
patří všem, kteří se zúčastnili, zejména pak dvorcům u Sívků a Hajdů, kde
probíhaly nejnáročnější přípravy.
Za příkladnou spolupráci v průběhu celého roku patří velké
poděkování také naší obci Huslenky. Obec přispěla částkou 25 000 Kč na
zbudování altánu a podílela se prostřednictvím paní ing. Zuzaňákové na
plánech stavby. Důležité bylo i rychlé dokončení oprav chodníků a zbudování
nových vjezdů na faru a do kostela v týdnu před sborovou zabijačkou.
Synodní Superb mohl tak zaparkovat mezi farou a kostelem pohodlně
a pokojně!
Ještě před zabijačkou, v pátek 17. listopadu, potom proběhla menší,
ale přitom stejně důležitá akce: předvánoční tvořivá dílna dětí. Výrobky z ní
nás potěší o třetí adventní neděli na dětské vánoční slavnosti!

Ohlédnutí za podzimem…
Díkybohu, ani letošní podzim nebyl v našem sboru dobou nějakého
smrákání, ale naopak barevným časem plným rozmanitých akcí a pozvání.
Na sklonku léta jsme dobudovali altán ve farní zahradě. Jak věříme,
bude sloužit při nejrůznějších příležitostech, k setkávání a besedám, třeba již
při příští Noci kostelů, Víkendovce, při letních táborácích mládeže …
Díky za všechny dobré dary jsme vzdali při bohoslužbách hned
dvakrát. Nejprve první říjnou neděli, při bohoslužbách v našem kostele,
a potom při návštěvě sboru v Javorníku nad Veličkou. Všichni účastnící
zájezdu jsme z Horňácka odjížděli plní dojmů. Možná jsme Javornickým
i trochu záviděli. Třeba do posledního místa zaplněné kostelní lavice …
Oni nám zase záviděli frgály, které jsme jim přivezli darem ...

…a stručný výhled do příštího roku
Co nás čeká v příštím kalendářním roce? Ze stavebních akcí plánujeme
nikoliv jen malé opravy. Vyměnit bude třeba všechny okapy na budově fary,
nový nátěr by již snesla farní střecha. A jistě se toho najde ještě více …
Opět chystáme tradiční sborové akce. Jarní besedu se zajímavým
hostem, Noc kostelů, letní táborový pobyt dětí na faře, bohoslužby v našem
kostelíku v Rožnově, podzimní sborový zájezd, zabijačku … Je také možné,
že nám Javorničtí budou chtít oplatit návštěvu a pravděpodobně v září
přijedou pro změnu do našeho sboru… V současné době pracujeme na
kalendáři akcí na rok 2018, který brzy zveřejníme na sborové nástěnce i webu.
Citelnou změnou, platnou již pro příští rok, je navýšení doporučené
výše saláru na 700 Kč ročně. V roce 2030 dosáhne církev stádia plného samo -

Milé sestry, milí bratři, přátelé,

