předkládá sborovému shromáždění návrh na zrušení bohoslužeb na
velikonoční pondělí.
Co nás k takovému návrhu vede? Obecně jenom neradi rušíme tradiční
bohoslužby. Avšak bohoslužby na velikonoční pondělí se nám zdají
nadbytečné, neboť zvěst velikonočního evangelia zaznívá se vším důrazem
ještě ve všech nedělích velikonoční doby - tj. až do svatodušních svátků.
Právě na radostné prožívání velikonoční zvěsti chceme položit důraz i tím, že
ve všech nedělích od Velikonoc do sv. Ducha bude při bohoslužbách vždy
vysluhována také večeře Páně. Kromě toho bohoslužebných shromáždění nijak
neubude, neboť od letošního roku chceme i bohoslužby na Štědrý den slavit
jako běžné - dopolední.
Možná se Vám tento návrh staršovstva zdá dobrý, možná ne.
Každopádně přijďte na výroční shromáždění, kde o těchto i všech ostatních
věcech života sboru rozhodnete sami!
Co chystáme…
O tom co chystáme v letošním roce, byla řeč již v adventním sborovém
listě. A přece bychom Vás rádi ještě konkrétněji informovali o některých
připravovaných hospodářských projektech.
Nejnákladnější akcí letošní roku by mělo být opatření nového nátěru
střechy na faře a s tím související i výměna okapů. Staršovstvo v současné
době posuzuje jednotlivé nabídky. Odhadovaná celková cena se pohybuje
okolo 100 000 Kč.
Pokračovat by měly i práce na altánku ve sborové zahradě. Chystáme
se pořídit mu ze tří stran stěny a tím ještě zlepšit možnosti jeho využití. Nové
dřevěné obití by mělo dostat i předsálí ve sborovém domě, aby získalo více
reprezentativní charakter. Práce na altánu i ve vstupní hale by měly být
provedeny během léta - svépomocí.
Stále zvažujeme, zda se pustit i do náročnější restaurace oltáře
v kostele. Je pravda, že oltář by opravy potřeboval, také na oltářním obrazu se
již projevuje „zub času.“ Vše ale závisí také na finanční náročnosti akce, na
jednání s úřady památkové péče a v neposlední řadě i na Vašem názoru na věc.
Budeme vděční za vaše názory a připomínky k chystaným akcím i za náměty,
co dalšího bychom mohli v následujících měsících a letech realizovat.
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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„Avšak Kristus byl vzkříšen jako
kdo zesnuli.“ (1 Korintským15,20 )

první

z těch,

Milé sestry, milí bratři,
známý katolický duchovní Zbigniew Czendlik hovoří o evangelících
většinou s velkým respektem. Při čtení jeho knihy Postel hospoda kostel jsem
však přece narazil na jednu věc, jež se mu na evangelících nelíbí. Prý v naší
zbožnosti zůstává Velikonoční neděle ve stínu Velkého pátku …
Je tato – byť jistě dobře míněná - výtka oprávněná? Pokud bychom
vycházeli z podoby evangelictví, které snad donedávna převažovalo, museli
bychom br. Czendlikovi přitakat. Bylo to vskutku tak, že právě Velký pátek
byl považován širokými vrstvami evangelíků za ten „náš“ a „ten hlavní“
svátek.
Na jednu stranu je velkopáteční důraz protestantské zbožnosti jistě
oprávněný. Nelze hledět ke Kristu - Králi věčné slávy, a přitom nevidět
opravdovost jeho ponížení, bolesti, utrpení a smrti na kříži.
Na straně druhé ovšem sám Ježíš cestou na kříž řekl plačícím ženám:
„Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými
dětmi …“ (Lk 23,28).
V centru velkopáteční zbožnosti nemůže stát jenom samotná Ježíšova
poprava - sama o sobě ničím výjimečná v dějinách lidského utrpení. Ale právě
ponížení a bolest všech, kteří trpí, jsou pronásledování, jsou nemocní, umírají,
nebo jdou na smrt… Při pohledu ke Kristovu kříži máme vnímat nejenom
Ježíšovo utrpení, ale bolest celého světa. I všech těch, k jejichž volání
zůstáváme sami často hluší … .
A především. Bez nedělního pokračování by Ježíšův velkopáteční
příběh postrádal nejen dobrý konec, ale celý také dobrý smysl. Byl by pouze
jedním z mnoha podobných vyprávění o tom, že někdo to myslel dobře, dobře
to i říkal, ale pak se znelíbil mocným, a teď už po něm zbyl jen křížek na
kopečku za městem … A dobrý konec a nejspíš i smysl by postrádaly
i všechny ostatní bolavé příběhy lidských životů, včetně našich vlastních … .
Jenže evangelium, díky Bohu, nekončí pátkem, ale má svou pointu ve
vzkříšení třetího dne, v jitru velikonoční neděle. Jak píše apoštol Pavel v listu
Korintským: „Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“
(1 Kor 15, 20)
Evangelium nekončí pátkem, ale pokračuje nedělí! Proto smíme i my
věřit v dobrý smysl a cíl i svých vlastních životů, ať už prožíváme právě
cokoliv… Přeji Vám všem smysluplné prožití nastávající postní doby
a opravdovou radost velikonočního času!

Bohatý únor…
Ani v měsíci únoru nechceme nechat ležet sborový život ladem.
Zveme Vás proto k mnoha zajímavým akcím …
Po pololetních prázdninách, první únorovou neděli (4.2.), se konají
rodinné bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně. Zveme k nim
všechny menší i větší. Milými hosty těchto bohoslužeb bývají tradičně i sestry
a bratři ze sboru v Růžďce, kteří tráví svoji zimní rekreaci v Kychové. Těšíme
se proto i na jejich účast!
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem učitelům nedělní školy,
ale také všem rodičům a prarodičům, kteří na bohoslužby přivádí své děti. Těší
nás, že děti tvoří významnou část účastníků nedělních shromáždění a je to pro
nás velkou nadějí do budoucna.
Druhou únorovou neděli (11.2.) bude naším hostem br. Josef
Bartošek. Po bohoslužbách nás seznámí se svou cestou po Izraeli, kterou letos
v lednu uskutečnil společně s několika dalšími faráři a laiky z pražského
seniorátu. V pondělí 12. února budeme hostit pastorální konferenci kazatelů
východomoravského seniorátu. Budeme vděční, pokud jak na nedění besedu,
tak na pondělní setkání farářů našeho seniorátu přinesete něco malého
k občerstvení.
V sobotu 17. února se od 17:00 hodin uskuteční v římskokatolickém
kostele na Halenkově ekumenické bohoslužby. Kázat při bohoslužbách slova
bude evangelický farář Jiří Palán. Jedná se o první ekumenické bohoslužby
v našem regionu po mnoha letech. Srdečně proto zveme všechny členy našeho
sboru k účasti na těchto bohoslužbách otevírajících postní dobu!
Neděle 18. února je první postní nedělí. Při bohoslužbách
ve sborovém sále bude tradičně vysluhována svatá večeře Páně.
Přehled všech postních a velikonočních bohoslužeb najdete
na vloženém listě. Těšíme se na Vaši účast!
Pozvání k výročnímu sborovému shromáždění
Výroční sborové shromáždění se letos uskuteční 11. března.
Zkontrolujte si prosím, zda Vaše jméno nechybí na seznamu členů
s hlasovacím právem. Seznamy budou s předstihem vyvěšeny na sborové
nástěnce a po celý rok jsou k nahlédnutí ve sborové kanceláři.
Výroční sborové shromáždění schvaluje rozpočet sboru, debatuje
o předložených zprávách a případných volných návrzích. Staršovstvo letos

