
Současnému staršovstvu patří dík za vykonanou práci, o níž jsme 
obšírněji referovali  v postním sborovém listě. Hlavním úkolem i nového 
presbyterstva zůstává zachovat, udržet a dále rozvíjet živý, samostatný a 
samofinancovaný evangelický sboru v Huslenkách s obsazenou farou a 
farářem na plný úvazek. K tomu se přidává v tomto čase i nová výzva: 
obnovit po pandemii bohatství sborového života v plném rozsahu.  

I proto jsou letošní volby staršovstva velice důležité. Neváhejte tedy 
a přijďte volit! Zkontrolujte si, zda Vaše jméno nechybí v seznamu členů 
s hlasovacím právem. A do volebního shromáždění si vezměte s sebou 
i propisku ☺  
 
Co chystáme v létě  

Letní čas bývá ve sborovém životě často vyhrazen pro stavební práce. 
Nejinak by tomu mělo být i v letošním roce. Na podzim se ve farní kanceláři 
sesunula skříňová stěna a je nyní jen provizorně uchycena. To nás však 
přivedlo k tomu, abychom naplánovali mešní rekonstrukci sborových prostor 
fary. Kancelář se nově vymaluje a pořídí se nový nábytek a kuchyňská linka. 
Zároveň se i renovují židle ve sborovém sále. Celkové náklady odhadujeme na 
150 000 Kč. Práce začnou vyklizením a úklidem sborových prostor -  všechny 
proto srdečně zveme na brigádu, který se v případě dobrého počasí uskuteční 
v sobotu 19. června od 8:00. Současně již probíhá i zvelebování farního okolí. 
Přes léto plánujeme očistit a znovu natřít celý plot kolem fary i kostela.  

Jak to bude s tradičními akcemi -  Víkendovkou, Rožnovem, sborovým 
výletem -  vás budeme informovat. Ale určitě se budeme snažit uskutečnit, co 
půjde. Místo Víkendovky třeba alespoň rodinný táborák (v pátek 25. června?)  
Rádi ovšem všechny už nyní zveme na letošní Noc kostelů, která se 
uskuteční v pátek 28. května od 18:00. Opět na vás čeká zajímavý program 
včetně prohlídky věže a zvonů,  literárního altánu, tradiční výstavy živé 
historie sboru a mnoho dalšího.  

Poděkování obci Huslenky  
Děkujeme obci Huslenky za poskytnutí  dotace 80 000 Kč na účely 

rekonstrukce sborových prostor fary. Vážíme si přátelské a úspěšné spolupráce 
mezi obcí a evangelickým sborem v Huslenkách. Děkujeme☺  
  
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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Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,  
50 dní po Velikonocích, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus, nastal 

v Jeruzalémě opět hukot. „Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene 
prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé 
jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni 
Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jiným jazyky, jak jim Duch dával 
promlouvat.“  

Těmito slovy líčí evangelista Lukáš, autor Skutků apoštolských, seslání 
Ducha svatého na Ježíšovy učedníky. A také vznik církve, které toto seslání 
svatého Ducha způsobilo. Řekové, Římané, Židé, Arabové, i obracení pohané, 
všichni totiž slyšeli Ježíšovy učedníky mluvit – každý ve své rodné řeči. 
A všichni jim rozuměli. Všichni pochopili velikonoční dobrou zprávu, že 
ukřižovaný Ježíš vstal z mrtvých, jako radostnou zvěst. Tak začala působením 
Ducha svatého vznikat obecná křesťanská církev, rozšířená do celého světa 
a otevřená všem.   

Nabízí se tedy svatodušní svátky slavit jako církevní narozeniny. Je čas 
slavit a radovat se, radovat se vždy společně  – k tomu jsme zváni… Jenžei 
letos nás tyto narozeninové dny nezastihují v tom nejlepším rozpoložení. 
Cítíme sice úlevu, že  - jak se zdá -  epidemie zákeřného viru, alespoň v naší 
zemi,  konečně polevuje. A spolu s tím mizí i různá protivná a omezující 
opatření. Ale zároveň máme i obavy. Zda se to všechno opět (pokolikáté už!?) 
nezvrátí. 
A nepřijde další zlá vlna, opětovné uzávěry a karanténa… 

Pochopitelné obavy o vlastní zdraví a životy blízkých se přitom mísí se 
starostí o celou církev i náš sbor:  I když epidemie poleví, nebo dokonce zcela 
vyhasne, co bude s námi? Nebudou utrpěné ztráty nakonec příliš vysoké? Vrátí 
se někdy ještě ta doba, kdy jsme společně seděli -  u táboráku na Víkendovce,  
v úzkých lavicích původní modlitebny v Rožnově nebo kolem jednoho stolu 
ve farním sále při sborové zabijačce? Vrátí se ještě ten čas, kdy jsme beze 
strachu pili všichni společně z jednoho kalicha?  

Nebojme se. Nic se vracet nebude! Ale všechno bude opět nové. Duch 
svatý, který byl církvi darován shůry, nás učí neohlížet se zpět. Nevzpomínat 
na staré časy a prý staré dobré pořádky. Nespoléhat na to, co bylo (protože to 
už není). Ale naopak nám dává možnost hledět vpřed. Dává nám svobodu 
dívat se dopředu, dokonce i v každé tísni, v níž jsme se právě ocitli. Už dnes 
nám dává možnost vyhlédnout do budoucnosti, kterou máme u Boha.  

Proto se chceme znova, tedy vždy nově, společně scházet při 
bohoslužbách i dalších sborových akcích, slyšet dobrou zprávu, že máme 
naději, společně slavit večeři Páně, sloužit svému sboru, obci i celému světu. 

Tedy dělat všechno to, co činí církev církví a co Duch svatý působí. Ne proto, 
abychom napodobovali, co dělali před námi jiní. Ale proto, abychom se i my, 
už dnes, přiblížili k tomu, co teprve v Bohu bude.  

Přeji nám všem, ať je i tento svatodušní  sborový list takovým 
pozváním, k věcem novým, příštím a budoucím.  
 
Bohoslužby (téměř) bez omezení  

Milé sestry, milí bratři, jsme rádi, že se nám podařilo konat živé 
bohoslužby na faře i během přísným protiepidemických opatření. Vážíme si 
vás, kteří jste do společného shromáždění nikdy nepřestali docházet. Naprosto 
ale chápeme všechny, kteří se rozhodli raději zůstat doma. Myslíme na vás, 
kteří z jakéhokoliv důvodu do společného shromáždění docházet nemůžete 
a pokusíme se vám slovo evangelia i nadále zprostředkovávat jinými způsoby.  

S o to větší radostí ale nyní přijímáme zprávu, že početní omezení pro 
účastníky společných bohoslužeb již neplatí. Nadále zůstává v platnosti 
nutnost dodržovat rozestupy dva metry (vyjma členů společné domácnosti)  a 
další opatření běžná pro tento čas: nošení alespoň chirurgické roušky, 
dezinfikování rukou apod. Pro faráře platí povinnost mít negativní test na 
covid vždy před každou nedělí. Tuto povinnost mají i členové staršovstva, 
pokud se koná schůze.  Přehled všech aktuálních opatření najdete na 
webových stránkách církve https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-
o-mimoradnych-opatrenich/index.htm 

Od svatodušní neděle 23. května se scházíme při bohoslužbách opět 
v našem kostele. Celý velikonoční čas, na svatodušní svátky, o neděli sv. 
Trojice, i každou první neděli měsíci, slavíme bohoslužby s vysluhováním 
svaté večeře Páně. Součástí bohoslužeb je vždy i nedělní besídka dětí.  

Milé sestry, milí bratři, máme radost, že vás můžeme zvát ke 
společným bohoslužbám již bez obav, že překročíme nějaké limity. 
Bohoslužby jsou (téměř -  protože ještě nejsme v království nebeském ☺)  bez 
omezení. Všechny k nim srdečně zveme!  

 
 Pozvání k výročnímu sborovému shromáždění 

Odložené výroční sborové shromáždění se uskuteční v neděli 
13. června na faře. Jako vždy projedná věci běžné agendy: zprávy o stavu 
sboru a sborový rozpočet. Letošní sborové shromáždění je však především 
volební. Mělo by být zvoleno nové staršovstvo sboru.  

Do staršovstva kandidují Jiří Sívek, Irena Michalíková, Marcela 
Starcová, Miroslava Světinská,  Zdeněk Blažek, Jaroslav Matocha, Pavel 
Trubelík, Zdeněk Machač a Jiří Křupala. Za náhradníky pak Marie 



Hlaváčová, Hana Hajdová, Jan Sniegoň, Ladislav Pončík a Jaromír 
Zádilský. 


