berete za své. Jisté však je, že v podmínkách úplného samofinancování by
takováto částka k přežití samostatného evangelického sboru v Huslenkách
nestačila... Zároveň si však uvědomujeme, že pro mnohé je již současná
doporučená výše saláru dosti vysoká …
Proto znova otevíráme diskusi o výši saláru i celé cestě sboru
k samofinancování. Jsme ve staršovstvu rozhodnuti příštímu výročnímu
sborovému shromáždění předložit návrh na diverzifikaci doporučené výše
saláru. Důchodcům (ale také třeba matkám samoživitelkám, nezaměstnaným
apod.) bychom doporučili platit salár i nadále v současné výši 700 Kč ročně.
Naopak ekonomicky aktivním členům sboru radíme platit více, např. 1200 Kč
ročně - což je pouhých 100 Kč měsíčně. Vřele také doporučujeme těm, kteří
mají tu možnost, zavést si trvalý příkaz a platit přímo pravidelnou platbou na
sborový účet. Děkujeme Vám všem, kteří takto stokorunu měsíčně (nebo
leckdy i více) již posíláte.
Přílohou
tohoto
dopisu
je
i
leták
„Na
cestě
k
samofinancování“ vypracovaný pražským seniorátem ČCE. Přehledně
a stručně jsou v něm popsány jednotlivé etapy přechodu církve k samofinancování. I to, kolik by zhruba měl každý člen církve odvádět na saláru
podle výše svých příjmů.
Přikládáme také tradiční leták Jeronýmovy jednoty (JJ). Nezapomínejte
při placení saláru také na dílo JJ. Vybrané peníze slouží sborům k financování
rozsáhlejších stavebních projetků. V minulosti jsme z nich čerpali např.
Při výmalbě kostela nebo výměně oken na faře. A je celkem jisté, že
v budoucnosti budeme z prostředků JJ čerpat opět. Příspěvkem na JJ tedy
pomáháte druhým a přitom s dobrou nadějí, že se peníze jednou vrátí i do
našeho sboru.
Další existence samostatného evangelického sboru v Huslenkách
přirozeně nezávisí jen na penězích. Ale právě diskuse o financích v jasném
světle odhaluje mylný dojem, že tu náš sbor byl odjakživa a musí tu být
navěky. Nemusí. Samostatný evangelický sbor v Huslenkách bude existovat
jen tehdy, když to budeme chtít. A něco proto i sami uděláme. S Boží pomocí.
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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„Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal
poznat, když lámal chléb.“ (Lukáš 24,35)

Milé sestry, milí bratři,
dva z Ježíšových učedníků spolu na cestě z Jeruzaléma do Emaus
probírají, co se to vlastně o těch Velikonocích stalo... Co se stalo v pátek,
se zdá být jisté. Vidělo to až příliš mnoho lidí na vlastní oči - byť zrovna
Ježíšovi učedníci většinou nikoliv. Ježíš Nazaretský, ten, v nějž vložili všechny
své naděje a s nímž spojili cestu svého života, byl ukřižován. Byl to drastický
konec jejich společného putování, bolestný a náhlý, ačkoliv mnohými
očekávaný a předpovězený … Mnohem zvláštněji však zní zvěst, která se šíří
od nedělního jitra. Ježíš, ten ukřižovaný, prý vstal z mrtvých. Alespoň to tvrdí
Marie z Magdaly a snad i některé jiné ženy měly vidění andělů, kteří říkali, že
je živ. Dva učedníci na cestě ke svému domovu se tomu však zdráhají věřit...
Cestou se k nim někdo připojí. Nevědí, kdo to je. Ale nechtějí jej nechat jít
opuštěného a hladového nocí. Pozvou jej proto do svého domu. Když pak při
večeři láme chléb, poznají ho. Je to jejich Pán, Ježíš …
Je zajímavé, že téměř všechny setkání učedníků se vzkříšeným Pánem,
které se udály ve 40 dnech mezi Velikonocemi a Letnicemi, se odehrály
u stolu. Tam, kde se učedníci spolu shromažďovali, ať už ze strachu, nebo
v radosti, nebo jen proto, aby společně usedli k večeři, tam přicházel vzkříšený
Kristus mezi ně. A většinou právě teprve u stolu se Ježíšovým učedníkům
otvíraly oči, aby prozřeli, že je to opravdu on, jejich Pán Ježíš, který byl
vzkříšen …
I my si přejeme, aby se naše oči otevřely a naše srdce zahořela. Aby
v nás rostla víra probuzená velikonoční zvěstí. I proto chceme ve všech
nedělích od Velikonoc až do svatodušních svátků slavit v našem sboru
bohoslužby vždy i s vysluhováním svaté večeře Páně. Tak abychom byli
posilněni ve víře, že je to pravda, že on - Kristus byl vzkříšen jako první
z těch, kdo zesnuli. A mohli se radovat z naděje, že díky Kristově vzkříšení
nepanuje smrt už ani nad námi.

tyto bohoslužby dlouhodobě nebyly navštěvovány střední a mladší generací …
Právě zřejmě častější plánované vysluhování svaté večeře Páně otevřelo
otázku, zda by nebylo možné některou neděli použít při vysluhování červené
víno. Diskuse nedopadla jednoznačně. Ukázalo se, že většině přítomných by
„střídaní barev“ (běžné v mnoha sborech) nevadilo, ale některým by to vadilo
zcela zásadně. Otázka tedy zůstala otevřená k další diskusi. Ukázalo se,
že otázky kolem Večeře Páně a jejího vysluhování jsou pro evangelíky živé
a zásadní a je určitě dobře, že je ve sborovém shromáždění spolu diskutujeme.
Škoda jen slabé účasti …
Sborové shromáždění také schválilo rozpočet na rok 2018.
Je koncipován jako vyrovnaný, s výdaji a příjmy ve výši zhruba půl miliónu
korun. Největší hospodářskou akcí v letošním roce by měl být nový nátěr farní
střechy. Pro realizaci záměru byl vybrán pan Urban z Malé Bystřice, který
v minulosti v naší obci natíral i střechu Mateřské školy. Děkujeme také obci
Huslenky za poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč.
Pozvání k besedě a brigádě
V měsíci dubnu Vás srdečně zveme - kromě nedělních bohoslužeb –
také ke sborové besedě a sborové brigádě.
Tradiční jarní beseda se uskuteční v neděli 22. dubna, bezprostředně
po bohoslužbách. Přednášejícím bude MUDr. Ondřej Palán. Tento již zkušený
cestovatel, který má za sebou cesty na polární Ural, do Izraele či pouť
portugalskou a španělskou Galicií, nás seznámí se svými zážitky z loňské
cesty na ostrov Island.
Na sobotu 28. dubna stejně srdečně zveme i ke sborové super -brigádě.
Práce je dost. Je třeba pořezat dřevo na farní zahradě, vyklidit kůlny a vyhodit
staré nepotřebné harampádí a také tradičně připravit kostel „na novou sezónu.“
Na cestě k samofinancován

Ohlédnutí za výročním sborovým shromážděním
Výroční sborové shromáždění se letos sešlo o IV. postní neděli
11.března. Nepříjemným překvapením byla malá účast - přišlo pouhých
20 členů sboru s hlasovacím právem.
Shromáždění na návrh staršovstva jednohlasně odsouhlasilo zrušení
bohoslužeb na velikonoční pondělí. Důvody k tomuto kroky byly osvětleny již
v minulém sborovém listě. Máme za to, že velikonoční bohoslužby se konají
na Zelený čtvrtek, Velký pátek, o Velikonoční neděli a radostná zvěst
o vzkříšení nadto zní i každou neděli velikonočního času až do Letnic.
Není proto nutné za každou cenu držet shromáždění i v pondělí, když navíc

Už pět let platí restitučně-odlukový zákon, v jehož důsledku i náš sbor,
spolu s celou církví (a všemi církvemi) směřuje k samofinancování. Synodní
senior br. Daniel Ženatý v letošním novoročním pozdravu napsal: „Dotace od
státu, kdysi určená na platy kazatelů, činila v roce 2017 téměř 75 miliónů
korun. V roce 2031 už z tohoto zdroje nedostaneme nic. Nemusíme se tím
nechat uhranout. Ale reagovat na to musíme.“
Od začátku platnosti restitučně-odlukového zákona jsme v našem
sboru zvedli odporučenou výši saláru z dvou set na 700 Kč ročně. Jsme Vám
vděční za to, že většinou toto doporučení staršovstva i sborového shromáždění

