
Sedm růží  
 

Do letošní konfirmační přípravy nastoupilo sedm dívek z našeho sboru: 
Jitka Hajdová, Natálie Hajdová, Anna Hašová, Ema Sívková, 
Eva Škrabánková a Nela a Tereza Pekařovy. Máme z těchto sedmi růží velikou 
radost! Ne, že bychom nestáli také o nějaké ty trny, ale tak to letos prostě vyšlo 
…  Konfirmandky budou sboru představeny při bohoslužbách v neděli 
4. října. Přejeme jim, aby nejen v rámci konfirmační přípravy objevovaly svou 
osobitou životní cestu s Pánem Bohem a také, aby nalezly své pevné místo 
uprostřed církve a ve společenství našeho sboru.  
 
 
Volby staršovstva a kazatele  
 

V příštím roce (dá-li Pán) nás čekají dvoje volby, nesmírně důležité pro 
život celého sboru. Ve sborových shromážděních na jaře by mělo být zvoleno 
nové staršovstvo a v opakované volbě se bude volit i kazatel sboru. Vzhledem 
k administrativní náročnosti obou voleb je však začínáme připravovat už nyní. 
Během léta jste mohli do krabice v kostele vhazovat své návrhy na kandidáty 
do staršovstva. Volební komise nyní připraví seznam a vhodné adepty osloví. 
Jestliže budete osloveni, pokud možno kandidaturu neodmítejte. Služba ve 
staršovstvu je sice náročná (to nikomu nezamlčujeme), ale pro naše společenství 
i celou církev velice potřebná. Bez fungujícího staršovstva nebude 
životaschopný ani sbor.  

Poslední díkuvzdání tohoto listu tak patří stávajícímu staršovstvu. Pod 
vedením kurátora br. Jiřího Sívka odvedlo a stále odvádí skvělou práci a drží 
celý sbor i v těchto nelehkých časech. Co především oceňuji, je svěží, přátelská, 
milá a přitom činorodá atmosféra na každé schůzi. Jsem moc rád, že většina 
členů stávajícího staršovstva chce pokračovat ve své tolik potřebné práci 
i v následujícím volebním období.  Za celý sbor našim obětavým presbyterkám 
a presbyterům srdečně děkuji!  

 
 

Kontakty: 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439,  PSČ 756 02  
Telefon: 731 628 027, huslenky@evangnet.cz,  IČO: 49563165 
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487)  
Číslo účtu: 129663139-0300, web: http://cce.huslenky.cz  
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„Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, 

kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví 

i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“  (1 Kor 10, 13b) 
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Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,  
Podzimní sborový list je plný pozvání na podzimní sborové akce. Tuto 

větu jsem v podzimním sborovém listu opakoval bezmála každoročně -  až se 
z ní stala fráze. Jak rád bych ji však zopakoval i letos! Jak rád bych vás pozval 
třeba k ekumenickým bohoslužbám nebo k tradiční sborové neděli 
se zabijačkou či gulášem. Ale s klidným svědomím nemohu. Nevíme totiž, 

co bude. Zákeřný virus znovu silně udeřil na celou naší společnost a ovlivňuje 
i život církve a přirozeně i našeho sboru.  

Nejistota a strach. To jsou naši věrní souputníci těmito nebezpečnými 
časy. Žijeme v těžké, možná přelomové době. Svět, jak jsme ho znali, se nám 
mění před očima. Na posledním zasedání seniorátního výboru, kdy jsme mimo 
jiné rozhodovali o zrušení seniorátní evangelické neděle, řekl br. senior Petr 
Pivoňka: „Tento nový svět je však mnohem skutečnější, než byl ten předešlý.“  
Je skutečnější právě v tom, že nyní Nevíme, co bude. Ale to je přece normální! 
To my křesťané přece už dávno dobře víme, že nevíme! V Bibli čteme, že 
neznáme dne ani hodiny. A že si nemáme dělat starost o zítřek (protože zítřek 
bude mít své starosti …). Víme, že je zbytečné a marné si dělat velké plány. 
Moc dobře to víme, jenom jsme na to uprostřed shonu a kvaltu té dnešní -  
vlastně už minulé -  doby spolu s ostatními dočista zapomněli. Nyní se nám 
to tedy znova rázně připomíná.  

Mnozí tvrdí, že je to Bůh, kdo na nás varovným prstem ukazuje a trestá 
nás za to, jak jsme doposud žili, jak jsme chovali k sobě navzájem i třeba k naší 
planetě a celému jeho stvoření. Z Bible se však podobně jasné a přímé 
souvislosti mezi Božím jednáním a naším trápením nedopídíme. Jedinou jasnou 
souvislostí mezi nebem a zemí je Boží láska, dobrota a milosrdenství. Bůh 
v Ježíši Kristu soucítí se všemi, kteří právě prochází těžkými zkouškami. 
A v listu Korintským (1 Kor 10, 13) se dočteme dále, že „Bůh je věrný: 
nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž 
se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“  
S počínajícím podzimem vstupujeme v církevním kalendáři do času díkuvzdání. 
A možná, že letos si silněji než jindy uvědomujeme, že je za co děkovat. I za 
věci, které nám ještě nedávno přišly úplně samozřejmé. Za každé nové ráno. 
Za blízké a milované, které máme kolem sebe. Za zdraví. Za své zaměstnání. 
Za stromy v sadech, jenž jsou letos nebývale obsypány ovocem. Za církev, 
za náš sbor. Za otevřený kostel.  Za každou neděli, jíž smíme (ještě) strávit ve 
společenství s druhými, se svými sestrami a bratry. Nejen za to všechno patří 
Bohu díky!  

Letošní sborový list je tedy plný díkuvzdání. A také pozvání, abychom 
Bohu vzdali díky společně, uprostřed našeho sboru:  „Nuž Bohu děkujme ústy 
i srdci svými, který každodenně nám i všem dobře činí! (EZ 177)“  

Bohoslužby Díkčinění -  neděle 11. října  
 

Na druhou říjnovou neděli vás zveme k bohoslužbám Díkčinění 
s vysluhováním svaté večeře Páně.    

Od pondělí 5. října platí v celé naší zemi nouzový stav. Bohoslužby však 
z omezení shromažďování mají výjimku. Je však při nich nutné zachovávat 
aktuálně platná nařízení a hygienické předpisy, o nichž informujeme na 
sborovém webu, na kostelní nástěnce a na vloženém listu tohoto dopisu.  

Také večeři Páně vysluhujeme nyní v souladu s těmito nařízeními, 
namísto z jednoho kalicha z jednorázových kalíšků. Bereme toto opatření jako 
dočasné, zároveň však vnímáme, že současná situace otevírá mnohé otázky o 
způsobu vysluhování večeři Páně i do budoucna… Těší nás však, že od léta i 
my - se všemi nebeskými zástupy -  společně a nahlas voláme: „Svatý, svatý, 
svatý, jsi Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země slávy tvé. Požehnaný, 
který přicházíš ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!“ Je to krásné, 
důstojné a spravedlivé.  

Od září je zpěv při bohoslužbách doprovázen na nový nástroj – malé 
digitální varhany Viscount Cantorum V. Tento organ se staršovstvo sboru 
rozhodlo zakoupit (za 32 000 Kč), neboť současný stav klasických kostelních 
varhan již neumožňuje, aby se na ně při bohoslužbách hrálo. A jejich případná 
oprava by svou cenou bez přehánění stonásobně převýšila pořizovací náklady 
nových digitálních varhan…Druhé klávesy zn. Roland byly natrvalo přemístěny 
do sborového sálu, kde budou sloužit při bohoslužbách v zimním období.  

O všechny sborové hudební nástroje s velikou láskou a obětavostí pečuje 
varhaník sboru br. Jaroslav Suchý. Za to, jakož i za doprovázení našeho zpěvu, 
mu patří velký dík.    
 
Nedělní škola  

Součástí každých bohoslužeb je i nedělní škola. Letošním tématem jsou 
jednotlivá období církevního roku. V září děti probíraly Desatero, v měsíci říjnu 
je pak tématem nepřekvapivě „modlitba a díkuvzdání“.  Pánu Bohu děkujeme 
i za přátelský kolektiv učitelů nedělní školy. I v letošním roce  nedělku vyučují 
Jana Hašová, Jana Palánová, Pája Machačová, Jiří Křupala a Danka 
Matějová. Za obětavou práci děkujeme tedy i jim.  

Kolektiv učitelů nedělní školy se pomalu začíná připravovat i na období 
adventu a vánoc, kdy jsme vždy příjemně překvapeni, kolik dětí vlastně v našem 
sboru máme… Opět se chystá předvánoční tvořivá dílna. 
A ačkoliv situace je opravdu nejistá, budeme se snažit, aby básničky i balíčky 
pro děti i letos byly .    


