Hned další sobotu 29. září pořádáme zájezd na celocírkevní oslavy
stého výročí v Pardubicích. Pojdeme vlakem v 6:28 z Huslenek.
V Pardubicích se zúčastníme slavnostních bohoslužeb na Pernštýnském
náměstí. Po bohoslužbách máme v plánu procházku městem, prohlídku
kostela a sborového domu a společný oběd v restauraci. Zpátky doma bychom
měli být o půl osmé večer.
Na prvním říjnovou neděli potom všechny srdečně zveme
k ekumenickým bohoslužbám. Jak asi dobře víte, před naším kostelem stojí
katolický kříž. Ten byl letos nově opraven a právě to zavdalo možnost ke
společnému sejití. Proč bychom měli slavit bohoslužby vždy jen odděleně,
ještě k tomu rozděleni zamčenou branou, když se můžeme –slovy nejstarší
bratrské písně - radovat vždy společně? Ekumenické bohoslužby se
v evangelickém kostele v Huslenkách uskuteční v neděli 7. října od 15:00.
Po nich bude před kostelem následovat požehnání nového kříže. A potom
opravdu všechny srdečně zveme ke společnému posezení a občerstvení na
evangelické faře!
Druhou říjnovou neděli budeme v našem sboru tradičně slavit
Díkčinění. Za všechny dobé dary poděkujeme Pánu Bohu bohoslužbami se
svatou večeří Páně. Při bohoslužbách bude sboru také představeno
10 konfirmandů, kteří se od loňského roku připravují v konfirmačním cvičení.
Jsou to: Petra a Daniela Matějovy, Daniela Škrabánková, Eliška Walková,
Alžběta Hajdová, Lenka Světinská, Natálie Karbanová, Erik Karban, Adam
Blažek a Jan Hajda. Věříme, že všichni ve zdraví a zdárně dojdou až ke
konfirmační slavnosti na jaře příštího roku a posílí naše shromáždění i do
budoucna.
18. listopadu se uskuteční tradiční sborová neděle se zabijačkovým
občerstvením. Letos k ní chceme přizvat i sestry a bratry z blízkého sboru
v Leskovci a slavit neděli jako společné setkání obou sborů. Zdá se to být nyní
ještě daleko - ale sotva se rozběhne se školní rok, už jsou v podstatě za dveřmi
Vánoce. A ty jsou přece o radosti obzvláště. Už teď se můžete těšit například
na koncert pěveckého sboru vsetínského gymnázia Song, který tak zaujal
svým vystoupením při letošní Noc kostelů. A opět vystoupí v našem kostele o
druhé adventní neděli 9. prosince v 16:00. Více k vánočnímu programu ale
opravdu až v příštím sborovém listě!
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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„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“
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Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Těmito slovy
nás apoštol Pavel vybízí k jednomu z nejvlastnějších projevů života víry k radosti.
Radost si většinou spojujeme s pocitem osobního štěstí. Když se nám
daří, když mě nic netrápí, když jsou v pohodě děti, když jsme všichni zdraví pak jsme šťastní. A máme radost.
Jenže apoštol Pavel píše svoji výzvu k radosti v situaci osobně dost
neradostné. Sedí ve vězení, čeká na soud, hrozí mu i nejvyšší trest. A přece
píše: radujte se! Jak je to možné??
Je to možné proto, že radost nespojuje jen s pocitem osobního zdaru.
Ale píše o „radosti v Pánu.“ Píše o radosti, jejíž zdrojem nejsme my sami, ale
působí ji v nás sám Bůh, svoji láskou k nám, tím co pro nás učinil v Ježíši
Kristu. Takovou radost může žít i ten, komu se zrovna příliš nedaří, i ten, koho
trápí všelijaké dluhy či neduhy, ba dokonce i ten, komu z vezdejšího žití
nezbývá již mnoho …
Radujme se vždy společně. Už názvem své nejstarší písně poukazuje
Jednota Bratská na zásadní rys pravé křesťanské radosti, o níž apoštol píše.
Nikdy není jen privátní, ale je vždy radostí celého společenství.
Radujeme se vždy společně. To je i motto letošních oslav stého výročí
založení naší Českobratrské církve evangelické.
Rádi se zúčastníme
vyvrcholení té slávy o posledním zářijovém víkendu v Pardubicích.
Ale v průběhu celého roku si toto významné výročí připomínáme i akcemi
a událostmi přímo v našem sboru.
Tento sborový list je tedy především pozváním k dalším sborovým
akcím a hlavně tedy i pozváním ke společně sdílené radosti.
Přeji Vám všem krásný a radostný i tento čas podzimu!
Radostné ohlédnutí
Nejprve ale ohlédnutí za tím, co jsme na jaře a v létě spolu ve sboru
prožili. Na konci května se opět uskutečnila Noc kostelů. Náš kostel se při ní
otevírá široké veřejnosti - o to více je třeba ocenit podlí členů sboru, kteří se
na průběhu kostelní noci podíleli. Děti nedělní školy pod vedením svých
učitelů vystavily v kostele ukázky své celoroční tvorby. Varhaník sboru
Jaroslav Suchý opět potěšil svými varhanními vstupy, především úžasnými
fanfárami v úvodu celého večera. Br.farář si připravil přednášku ke stoletému
výročí vzniku ČCE. A mnozí z Vás jste přinesli mnoho dobrého k následnému
posezení a občerstvení na faře. Děkujeme!
O prvním prázdninovém víkendu se na faře uskutečnil již druhý letní
táborový pobyt (nejen) dětí. Jak letos „Víkendovka“ probíhala? V pátek,

sotva doma odložili vysvědčení, shromáždili se účastníci tábora na faře a farní
zahradě, kde už pro ně byl připraven bohatý program. Ve výtvarné, kterou
vedly Pája Machačová a Jana Palánová, vytvářely děti hrozivé masky.
V hudební dílně vyráběly za pomoci Jany Hašové zajímavé hudební nástroje a
pod vedením Jany Vágnerové si dokonce mohly vyzkoušet hru na kostelní
varhany. Sportovní dílnu začal br.ninja Jiří Křupala pořádnou rozcvičkou a po
ní už následovalo obvyklé vrhání nožů a tradiční fotbálek. Pátek byl zakončen
společným táborákem. Několik statečných se rozhodlo přespat ve spacácích ve
farním sále, pro ostatní děti si přijeli rodiče, aby je v sobotu ráno opět dovezli
ke druhému táborovému dni.
Sobotní program zahájil v osm hodin br.farář pobožností, po níž
následovala výtečná snídaně. A pak byla již zahájena očekávána táborová hra,
spojená s hledáním pokladu. Ten byl tentokrát hodně vysoko - až u vysílače
na Kyčeře. Nebylo tedy divu, že část cesty jsme si ulehčili na vlečce místních
rolníků. Zejména pro všechny vedoucí byl však pravým pokladem až lahodný
oběd servírovaný ve dvoře U Sívků.
Táborový
pobyt
zakončily
v neděli
rodinné
bohoslužby
v evangelickém kostele. Potěšilo nás, že i letos přišlo na faru množství dětí a
to nejen z našeho sboru. Stejně tak nás potěšilo, že se do přípravy a průběhu
Víkendovky zapojilo množství členů sboru všech generací. Všem za to patří
velký dík. Zejména celé táborové kuchyni pod vedením Hany Hajdové,
vedoucím dílen, br.kurátorovi Jiřímu Sívkovi a jeho rodině za poskytnuté
zázemí při dlouhém pochodu a všem ostatním, kteří třeba přišli jen
nakouknout a chvíli s námi posedět v zahradním altánku. V neposlední řadě
děkujeme i obci Huslenky za zapůjčení párty-stanu.
Jak Víkendovka probíhala si můžete ještě připomenout ve fotogalerii
na sborovém webu. Věříme, že na dobře založenou tradici letního táborového
setkávání na faře navážeme i v příštím roce!
Radujme se vždy společně!
Loni jsme navštívili evangelický sbor v Javorníku nad Veličkou.
A letos nám javorničtí návštěvu oplatí. Neděli 23. září chceme slavit
společně s nimi - i se všemi Vámi. Kázáním poslouží faráři obou sborů Petr
Kulík a Jiří Palán. Po bohoslužbách vysadíme na farní zahradě lípu. Památeční
strom, kterým chceme připomenout letošní slavné výročí vzniku
Českobratrské církve evangelické i samostatného Československa.
Doplnit síly po náročném sázení potom můžeme při společném obědě
a posezení na faře.

