Pozvání k Noci kostelů a dalším sborovým akcím

VELIKONOČNÍ
I v letošním roce (v pátek 24. května) otevře náš kostel brány veřejnosti
při tradiční Noci kostelů. Opět se můžete těšit na bohatý program. Slovem akci
uvede místostarostka obce paní Lucie Strbačková. vystoupí pěvecký sbor dětí
ZŠ Huslenky, na varhany zahraje Jaroslav Suchý. Vystaveny budou opět
historické bible i práce dětí na téma „naše kostely.“ V rámci kostelní noci
proběhne i výstava fotografií ze života sboru u příležitosti nedožitých
90. narozenin Pavla Blahy.
Kromě Noci kostelů samozřejmě připravujeme i další již tradiční akce.
O prvním prázdninovém víkendu farní tábor pro děti, na svátek Mistra Jana
Husa bohoslužby v našem původním kostelíku v Rožnově. O těchto i dalších
událostech Vás budeme informovat v příštím sborovém listě.

S BOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

Konfirmace 2019
O svatodušní neděli 9. června proběhne v našem sboru také
konfirmační slavnost. V dvouletém konfirmačním cvičení se připravovalo
těchto deset dětí: Adam Blažek, Jan Hajda, Alžběta Hajdová, Erik Karban,
Natálie Karbanová, Daniela Matějová, Petra Matějová, Lenka Světinská,
Daniela Škrabánková a Eliška Walková.
Při konfirmaci jde především o ubezpečení, že se člověka týká Boží
milost, přijatá při svátosti křtu. A jde také o to, aby se konfirmandi vlastním
rozhodnutím víry k této Boží milosti přihlásili.
Konfirmační slavnosti bude předcházet o týden dříve (v neděli
2. června) konfirmační zkouška. Všichni konfirmandi se na ní již zajisté
poctivě připravují… A jaké na ně čekají otázky? Posuďte sami, zde jsou
některé vybrané z celkových čtyřiceti: Co je to evangelium? Proč se
bohoslužby konají v neděli? Jakými slovy začíná Desatero? Co je to pašijový
příběh? Vyjmenuj čtyři pražské artikuly. K jakým vyznáním se hlásí
Českobratrská církev evangelická? Kde stál a kde stojí původní huslenský
kostel? Co je to salár? Vyjmenuj alespoň tři členy současného staršovstva. Jak
souvisí křest s konfirmací?
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

2019
„Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se
doprostřed a řekl: Pokoj vám.“ (Jan 20, 26)

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé!

Co rozhodlo výroční sborové shromáždění

Možná si říkáte, jestli to není omyl. Jak to, že „Velikonoční sborový
list“? To jsme ho snad nestihli napsat včas a tak se k Vám dostává až nyní?
Vždyť Velikonoce jsou přece už dávno za námi!
Je pravda, že takovéto „běžné slavení“ Velikonoc u nás obvykle končí
pomlázkou. Ale z hlediska církevního roku trvá velikonoční doba až do
svatodušních svátků. Těch padesát dní od velikonoční do svatodušní neděle
vždy církev chápala jako jeden celek, jako jeden sváteční den naplněný radostí
ze zvěsti evangelia. Proto také každou neděli (po)velikonoční doby slavíme
i v našem sboru večeři Páně. Neboť se chceme se všemi o tu velikonoční
radost podělit …
Povelikonoční doba je časem radosti… Ale není ta radost jenom
liturgická, jenom při bohoslužbách, za zavřenými dveřmi kostela? Cožpak se
člověk může radovat všude a pořád, každý den, padesát dní za sebou? Vždyť
běžný, všední život přece není jenom o radosti a veselí. Neradujeme se stále.
I když bychom chtěli, přicházejí také bolesti a smutky. A pokud my sami
zrovna žádnou bolest nemáme, stačí se zaposlouchat a rozhlédnout kolem.
Zblízka i dáli k nám přicházejí nejenom dobré, ale i špatné zprávy. Právě
o velikonoční neděli zmasakroval islámský atentátník na Srí Lance desítky
křesťanů slavící den Páně… Tak jakápak radost, když se kolem nás stále dějí
takové hrozné věci?
Jenže ten velikonoční příběh, jak jej známe z evangelií, není naivní.
Sotva zazní zvěst o Kristově vzkříšení, vyráží dva z učedníků domů do Emaus.
Překvapivě ne plní radosti, ale pochybností a smutku. A ačkoliv se učedníkům
vzkříšený Ježíš sám ukáže a několikrát překoná dveře, které učedníci
zabouchli před světem i svým vlastním strachem, apoštolové jsou pořád ještě
smutní a plní pochybností. Úplně stejně jako my dnes.
Ale o to víc se smíme radovat! Smíme se radovat právě i navzdory
bolesti, navzdory špatným zprávám, které přicházejí, navzdory vlastní únavě
a skleslosti. Neboť to hlavní už bylo vybojováno a rozhodnuto. Kristus byl
vzkříšen! A s ním vstala z mrtvých i naše naděje do každé životní situace. To
je radostná zvěst velikonočního evangelia!

V neděli 17. března se konalo výroční sborové shromáždění. Schválilo
zvýšení saláru na 1200 Kč ročně pro ekonomicky aktivní členy sboru a 700 Kč
ročně pro všechny ostatní. Navyšování saláru je třeba, aby sbor udržel svoji
samostatnost i v nových podmínkách samofinancované církve. Jako
nejrozumnější se nám jeví platit salár převodem z účtu na účet (100 Kč
měsíčně, sborový účet: 129663139-0300).
Nebyla však řeč jenom o penězích. Ve své zprávě zmínil br.farář
smutek nad tím, že se skončily biblické hodiny v našem sboru. Je naším
přáním setkávání nad Písmem svatým obnovit. Anebo najít nějakou jinou
formu pravidelného setkávání a diskuse nad otázkami víry. Co třeba káva a čaj
po bohoslužbách, jak to dobře funguje v mnoha jiných sborech? Nebo třeba
letně nedělní posezení v krásném altánku na farní zahradě?

Přeji nám všem, ať radost tohoto (po)velikonočního času naplní i naše srdce
a zbaví nás každého strachu!

Pomoc rodině Koudelových
O Velikonocích zcela vyhořel v Huslenkách dům mladé rodiny
Koudelových. Všichni jsou naštěstí v pořádku, ale přišli o všechny věci a dům
se již nedá zachránit. Obec Huslenky zřídila na pomoc rodině Koudelových
transparentní účet (č.účtu: 5605978389/0800) na nějž můžete posílat své
příspěvky. Koudelovým bude věnovat i výtěžek kostelní sbírky v neděli
12. května.
Co se chystáme opravit …
Jaro a léto bývá v našem sboru ve znamení stavebních akcí a oprav a nejinak tomu bude i v letošním roce. Již na konci března byla kompletně
vyměněna elektroinstalace v kostele a tak jsme v jitru Velikonoční neděle
mohli vidět v našem kostele v novém světle. Za finanční příspěvek patří
poděkování obci Huslenky. V létě se chystáme vyměnit dešťové svody na faře
a především opravit hospodářské stavení na farní zahradě. Na tuto akci
žádáme o příspěvek z Jeronýmovy jednoty ve výši 50 000 Kč. V této
souvislosti připomínáme, abyste při placení saláru pamatovali i na potřeby
Jeronýmovy jednoty.

