Výroční shromáždění schvaluje také sborový rozpočet jako celek.
Návrh rozpočtu počítá s náklady (i příjmy) ve výši 653 000 Kč. V letošním
roce se chystáme pustit do několika pro sbor důležitých investičních akcí.
Nutná je zejména výměna elektroinstalace v kostele. Po loňském natření farní
střechy chceme letos na faře vyměnit i všechny okapy a svody. Renovace čeká
židle ve sborovém sále. Nové lavice budou pořízeny do sborového altánu.
A nová střecha pokryje hospodářské stavení na zahradě. Budeme rádi za každý
Váš dar. Kromě vlastních prostředků počítáme i s dotacemi ze strany obce
Huslenky a Jeronýmovy jednoty.
Ačkoliv to možná podle výše napsaných řádků nevypadá, výroční
sborové shromáždění ale není jenom o penězích. Především by na něm měly
zaznít zprávy o životě sboru, ať už ze strany faráře nebo třeba kolektivu učitelů
nedělní školy.
Všechny tedy k účasti na výročním sborovém shromáždění v neděli
17. března srdečně zveme! Zkontrolujte si prosím, zda Vaše jméno nechybí
v seznamu členů s hlasovacím právem, který je od neděle 10. února vyvěšen
ve sborovém sále na faře.
Ekumenické bohoslužby v Halenkově - sobota 16. března od 17:00
Aby evangelíci s katolíky slavili bohoslužby společně - to rozhodně
nebývalo (zejména v našem regionu) úplně zvykem. Nyní se to však rychle
dobrým zvykem stává. Těší nás slibně se rozvíjející ekumenické vztahy. Je
zcela přirozené, že ti, kteří vyznávají víru v jednoho Pána Ježíše Krista, dokáží
spolu být, radovat se a chválit Boha.
Tradice společných setkání se začala rozvíjet loni v únoru v Halenkově,
kdy jsme se sešli k prvním ekumenickým bohoslužbám po dlouhém čase.
Další příležitost k setkání nabídl říjen, kdy se konaly bohoslužby u příležitosti
požehnání nového katolického kříže u huslenského evangelického kostela. Jak
v Halenkově, tak v Huslenkách následovalo navíc po bohoslužbách vždy ještě
příjemné posezení s úžasným občerstvením
V dobré tradici ekumenického setkávání chceme pokračovat
i v letošním roce. A tak všechny srdečně zveme k dalším ekumenickým
bohoslužbám slova, které se uskuteční v halenkovském kostele Povýšení
sv. Kříže v sobotu 16. března od 17:00. Těšíme se, že naše účast bude hojná
a atmosféra přátelská, sdílná a radostná.
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„Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svůj umyj, abys
neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci v nebesích.“
(Mt 6,17)

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
zdálo by se, že půst je už jenom jakýsi starobylý náboženský přežitek.
Ale překvapivě, opak je pravdou. Půst je dnes - a možná právě dnes, kdy
máme dostatek až přebytek všeho - stále populárnější záležitostí. Postí se
leckdo. Mnozí podstupují různé diety a očistné jarní kůry, ekologické
organizace, ale i církve propagují „autopůst“, mladí se na facebooku
každoročně vyzívají k držení „suchého února“ - měsíce zcela bez alkoholu…
Tyto půsty zpravidla nemají náboženské zamření. Ale – ať si to chtějí
přiznat nebo ne - jsou všechny inspirovány Velký půstem křesťanů. Čtyřiceti
dny před Velikonocemi, jež jsou pro všechny křesťany přípravou na největší
svátky.
V těchto dnech se věřící vzdávali (či snad stále ještě vzdávají?)
světských zábav, vyřazovali některé pokrmy (zejména maso) ze svého
jídelníčku, omezovali přejídání a opíjení se …
Je třeba říci, že i takový půst má svou cenu. Je dobré umět se zbavit
čehokoliv, co mě odvádí od věcí duchovních a v posledku i od Pána Boha
a také mi komplikuje vztahy s druhými lidmi. Je dobré umět se vzdát přinejhorším alespoň na čas - přejídání, kouření, pití alkoholu, sledování
pornografie, výbuchů hněvu nebo čehokoliv jiného, co mě může vzdalovat od
Boha.
Pokud bychom však chápali půst jenom jako „vzdávání se“, pak
bychom se nejspíš minuli s jeho pravým smyslem. Co je pravý půst? ptá se
prorok Izajáš a Božím slovem odpovídá. „Cožpak nemáš lámat svůj chléb
hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li
nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi…“
Půst v Izajášově pojetí neznamená jen něčeho se vzdát, ale dát něco
svého ku prospěchu druhým, svým bližním. Prorok nás vybízí nikoliv
k odebrání se do duchovní zóny, ale k činorodé aktivitě směrem ven.
Konkrétních způsobů, jak toto prorocké volání naplnit, je dnes mnoho.
Náš sbor každoročně vzdává sbírky z jedné postní neděle. Vybrané peníze
nejdou na sborové potřeby, ale na dobročinné účely. Formou takového „půstu
pro druhé“ je pak i třeba naše placení saláru. Vzdáváme se každý části své
výplaty, abychom si ve sborovém domě mohli zatopit, aby nám do kostela
neteklo, abychom si spolu poseděli v zahradním altánku, aby děti v nedělní
škole měli čím kreslit a malovat …
Smyslem pravého půstu totiž není můj hlad, ale nasycení druhých,
smyslem pravého půstu není vlastní omezení, ale svoboda druhých, smyslem
pravého půstu není sebetrýznění, ale radost všech.

A právě k radosti každý pravý půst směřuje. Dobrovolně se vzdát
něčeho svého a prospět tím druhým – a ještě tím třeba napravit svůj pokřivený
vztah k Bohu i bližním - je totiž vždycky radost.
Přeji Tedy Vám všem radostný půst a nadějný výhled ke konci všeho
postění - k jitru velikonoční neděle.

Výroční sborové shromáždění - 17. března 2019
Výroční sborové shromáždění se letos koná třetí březnovou neděli.
Jeho hlavním tématem nejspíš bude zvýšení saláru. Staršovstvo navrhuje
zvednout doporučenou výši saláru na 1200 Kč ročně pro ekonomicky aktivní
členy sboru a zároveň zachovat stávajících 700 Kč ročně pro všechny ostatní
(zejména důchodce).
Průběžné zvedání saláru se děje ovšem zejména z důvodu přechodu
k samofinancování. Zatímco o církevních restitucích se v médiích hovoří dnes
a denně, celkem úspěšně se zamlčuje stinná stránka věcí - a tou je úplná
odluka církve a státu. K ní definitivně dojde v roce 2043, již nyní se však k ní
stále rychlejším tempem směřuje.
Prakticky to znamená, že stát každým rokem církvím snižuje svůj
příspěvek na platy duchovních. V naší církvi jsou faráři placeni
prostřednictvím Personálního fondu (PF). Je tedy logické, že se každému
sboru, který si přeje mít svého faráře, každý rokem výše odvodů do PF úměrně
zvyšuje. Letos jen do PF odvedeme 129 000 Kč, příští rok 150 00 Kč,
v následujících letech ještě mnohem více...
Z toho logicky vyplývá, že pokud chceme udržet stávající kvalitu
sborového života, nezbývá nám, než každým rokem navyšovat výdajovou
i příjmovou stránku rozpočtu… A tudíž Vám doporučujeme i placení vyššího
saláru.
V návrhu staršovstva se skrývá i průhledná finta. 1200 Kč ročně tj. 100 Kč měsíčně. Tedy částka, jíž člověk může snadno darovat pravidelně
třeba převodem z účtu na účet a na stavu osobních financí to téměř ani
nepocítí … Je třeba také říci, že výše saláru je vždy jenom doporučená.
Můžete platit i mnohem více, ale také méně. Placení saláru není povinnost, ale
možnost. Dobrá možnost, jak udržet v tomto místě aktivní, fungující a živý
evangelický sbor. Bylo by škoda této možnosti nevyužít.

