Výhledy …
Skončil krásný podzim, ale netřeba smutnit. Přichází advent a s ním
i čas nových výhledů. Co tedy na příští rok plánujeme? V oblasti hospodářské
chceme pokračovat v práci započaté v předchozích letech. Po natření střechy
bychom rádi faře pořídili i nové okapy a svody. Do altánku by měly přijít
nové lavice se stolem. Židle ve farním sále budou nově přetřeny. Zároveň se
chceme pustit i do náročnější rekonstrukce hospodářského stavení na farní
zahradě…
Jisté je, že sbor bude i nadále čelit zvyšujícímu se ekonomickému tlaku
v souvislosti s přechodem k plnému samofinancování. I z toho důvodu půjde
na výroční sborové shromáždění ze staršovstva návrh na diverzifikaci výše
saláru. Ekonomicky aktivní členové sboru by měli od roku 2020 platit 1200 Kč
ročně (tj. 100 Kč měsíčně), ostatním by zůstal salár ve výši 700 Kč/ročně.
Doporučujeme všem, kteří tak mohou učinit, aby zvážili, zda neplatit salár ze
svého účtu trvalým příkazem. 100 korun měsíčně opravdu není mnoho
a přitom taková částka od každého salárníka pomůže zajistit bohatý sborový
život i v nových podmínkách ekonomicky nezávislé církve.
O bohatý sborový život se budeme ovšem snažit už i v následujícím
roce. Můžeme se těšit na nové i ty již tradiční sborové akce. Srdečně všechny
zveme ke každonedělním i svátečním bohoslužbám. Velikonoční neděli
oslavíme 21. dubna. Svatodušní svátky budou v příštím roce v našem sboru
spojeny s konfirmační slavností. Začátkem letních prázdnin pozveme děti
k táborovému pobytu na faře o Víkendovce. V červenci oslavíme deset let od
otevření obnovené toleranční modlitebny z Huslenek v Rožnově. Na podzim
nás jistě čeká díkčinění a sborový výlet. A v listopadu se snad živí a zdraví
opět sejdeme při sborové zabijačce.
Nemusíme ale tolik předbíhat. Právě začíná letošní advent a nabízí
mnohá pozvání. Srdečně zveme například k oběma koncertům, které se
v našem kostele v adventu uskuteční. Kompletní přehled všech svátečních
shromáždění najdete na vloženém listě.
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Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu:
„Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!“
(Iz 62,11)

Milí sestry, milí bratři, milí přátelé!
Advent je časem přípravy na nadcházející vánoční svátky. Pro křesťana
ovšem především časem přípravy na příchod Pána Ježíše Krista.
Těch adventů, tedy příchodů Páně však můžeme myslet několik. Čtverý
Kristův příchod, známe z Písma jistot, rozpočítává nám píseň Vesele zpívejme
v Evangelickém zpěvníku.
První z oněch Kristových příchodů je „ten vánoční“ – Ježíšovo
narození v Betlémě. Je to píseň o radosti. Zvěst evangelia se tu stává
nebývale srozumitelná celému světu i soudobému člověku. Narození dítěte to je především radost. A také my, věřící křesťané, leckdy důstojní a vážní ,
smíme vědět, že se můžeme těšit na vánoce jako malé děti. Že můžeme
nakupovat dárky a strojit sváteční hostinu, aniž bychom si to museli složitě
obhajovat. Kristovo narození mezi námi - to je velký Boží dar. I my se tedy
můžeme navzájem obdarovávat, radovat se a veselit.
Jedním adventem to ale nekončí. Kristus za námi přichází stále. Jak
dosvědčují evangelia, často v postavách lidí bídných a nuzných. Mezi
takovými se ostatně Ježíš do tohoto světa narodil. Z jeho narození se kromě
andělů nejprve radovala chudina, pastýři - spodek tehdejší společnosti. Ježíš
sám se rodí svobodné matce, první roky svého života tráví v exilu a vůbec,
co víme, je po celý svůj život vystaven pronásledování a utrpení. Advent má
být tedy i časem ohledu na chudé tohoto světa, časem našeho milosrdenství.
To můžeme projevit zcela konkrétně, například v již tradiční akci „Vánoční
krabice od bot.“
Kristův příchod třetí je - ve smrti. Smrt do vánočního příběhu patří.
Utrpení lidí na cestách, porod ve chlévě, vraždění betlémských neviňátek to vše jsou situace na hraně, někdy i za hranou života a smrti. Pro mnohé je
ostatně vánoční doba spíše než časem radosti, časem bolestných vzpomínek.
V modlitbě u štědrovečerního stolu si připomínáme i své blízké, kteří už
nejsou mezi námi … Smrt je však ve vánočním evangeliu také znamením.
Znamením, že Bůh se nespletl, že přišel v Ježíši do správného světa. Totiž
toho našeho. Do světa, který opravdu potřebuje zachránit… Víra v Kristův
příchod nám zároveň připomíná, že smrt není je okamžikem bolesti, samoty
a odcizení, ale také chvílí, kdy, ó křesťane, staneš svému Pánu tváří v tvář.
A konečně je tu i poslední Kristův příchod. Rok co rok zapalujeme
svíčky na adventním věnci, usedáme spolu k štědrovečernímu stolu, na Boží
hod ráno jdeme třeba do kostela … V našem obyčejném i v tom „kostelním“
liturgickém čase se některé věci stále opakují. Ve víře však zároveň vyhlížíme
událost, která zruší koloběh radostných i smutných okamžiků. Finální advent

Ježíše Krista, den, kdy přijde ve slávě, aby soudil živé i mrtvé, zrušil všechno
staré a proměnil celý svět v nové stvoření.
Těšme se. Čiňme dobré. Nebojme se. Důvěřujme Bohu. Všechny tyto
smysly adventu mějme na paměti, ještě než po Štědrém večeru, již nám
i celému světu, nastane čas radosti a veselosti!
Ohlédnutím za krásným podzimem …
Letošní podzim byl vskutku krásný a vydařený – v přírodě a ne méně
i v našem sboru! Pojďme se za ním ohlédnout …
V neděli 23. září jsme hostili sestry a bratry z Javorníka, kteří nám
oplatili naši loňskou návštěvu. Po společných bohoslužbách jsme v roce stého
výročí vzniku Československé republiky a Českobratrské církve vysadili na
farní zahradě lípu - národní strom, ale také symbol evangelické tradice v naší
obci. „Reformovaný Javorník a luteránské Huslenky jsou jako dva kořeny
srostlé v jeden kmen evangelické církve,“ řekla při té příležitosti s. Světlana
Greplová. Tak nechť na tom kmeni raší nové ratolesti!
Jen o pár dní později, posledního září jsme se zúčastnili celocírkevních
oslav v Pardubicích. Oslavy letošního stého výročí vzniku Českobratrské
církve evangelické probíhají po celý rok pod heslem: Radujme se vždy
společně. V Pardubicích jsme k onomu slavnostnímu společenství řádně
přispěli. Z Huslenek se nás vypravilo více než třicet, což vzbudilo náležitou
pozornost. Společně s ostatními jsme se radovali při dopoledních
bohoslužbách na Perštýnském náměstí, potkávali staré známé (například
synodního seniora) při toulkách městem, užili si výborný oběd i cestu zpátky.
Tak to má být!
Jak pravil ve svém kázání i synodní senior br.Daniel Ženatý: stoletá
Českobratrská církev však nestojí ve světě sama, ani nežije sama pro sebe, ale
je součástí širšího celku jediné Kristovy církve. Jen pár dní po pardubických
oslavách se významný ekumenický počin podařil i v Huslenkách. Při
příležitosti posvěcení nového kříže se v našem kostele konaly ekumenické
bohoslužby. Po jejich skončení jsme všichni - katolíci i evangelíci - společně
ještě poseděli na naší faře při dlouhé besedě a mnohém občerstvení …
Slovo ekumena pochází z řeckého oikumené a znamená „jedno obydlí“.
Všichni spolu tvoříme jediný dům naší obce, v širším slova smyslu spolu jako
celé lidstvo sdílíme jediný domov - naší planetu. Uvědomujeme si tuto
odpovědnost. Proto jsme na listopadovou neděli pozvali jako hosty členy nově
zvolené obecní rady. Řeč byla o vztazích v obci, o silnicích i o radosti. Dík za
tradičně vynikající zabijačkové produkty putuje do Losového a na Vrchy.
A příští rok - s Božím požehnáním - opět na viděnou!

