
Jak na salár …?  
Vzhledem k tomu, že chceme zachovat a dále rozvíjet samostatný 

evangelický sbor v Huslenkách, rozhodlo se staršovstvo od příštího roku navýšit  

doporučený salár na 300 Kč měsíčně (tj. 3 600 Kč ročně).  

Není to moc? Předně je třeba říci, že výše saláru je vždy pouze 

doporučená, každý může dávat, kolik sám uzná za vhodné a za co mu sbor stojí. 

Ale je třeba také dodat, že v podmínkách samofinancované církve představuje 

salár hlavní zdroj sborových příjmů. Samofinancování znamená, že si sami 

musíme hradit veškeré provozní náklady (včetně např. energií), ale také 70 % 

platu faráře (zbylých 30% hradí církevní ústředí z restitučních výnosů). Z tohoto 

pohledu je doporučená výše saláru 300 Kč měsíčně skutečně spíše minimální. 

Církevní řády doporučují všem členům přispívat na potřeby církve 5 % 

z vlastního příjmu. Děkujeme vám, kteří to již tak činíte. Chápeme, že mnohým 

se to může zdát příliš. Proto ale doporučujeme dávat měsíčně na sbor alespoň 

těch 300 Kč… 

Nejlepším způsobem, jak to udělat, je navést si platbu trvalým příkazem na 

účet sboru. Tento způsob placení saláru má mnohé jasné výhody:  

 
1. Člověk dá sboru mnohem víc, než by si mohl dovolit zaplatit najednou. 

A tím přispěje k zachování samostatného evangelického sboru 

v Huslenkách.  

2. Pocítí to ale mnohem méně, než kdyby platil i třeba menší částku 

jednorázově. Pravidelná měsíční platba prostě odejde z účtu na účet a 

člověk s ní už ve svém rozpočtu nepočítá.  

3. Nemusíme na to už myslet. Samozřejmě, každý člen sboru má myslet na 

to, aby sbor fungoval i po hospodářské stránce.  Díky pravidelné měsíční 

platbě se už ale - třeba před Vánoci - nemusíme stresovat, zda máme na 

tento rok salár zaplacený …  

 

 

 

 

 

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)  
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„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)  

2021 

Pravidelnou měsíční platbu 300 Kč naveďte na účet sboru č.: 

129663139/0300 

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Děkujeme! 

 



Milé sestry, milí bratři, mílí přátelé,  

dny na přelomu listopadu a prosince -   až do slunovratu -  jsou časem, 

kdy nám nejvíc schází světlo.  Noci jsou nejdelší za celý rok, ale ani ve dne není 

světla nazbyt… Kdyby to byla otázka jenom roční doby, dalo by se to nejspíš 

nějak vydržet.  Jenže ono se zdá, že temní všechno kolem. Optimistické 

předpoklady o konci koronavirové pandemie se nenaplnily. Naopak je tu zpět -  

v plné síle.  A také celý svět jako by se stával ještě temnějším místem. Otřásá se 

ve zmatku, který je nám díky globalizaci blíž, než dříve… Ani církev ovšem už 

není tím bezpečným přístavem na rozbouřeném moři doby (jakým snad někdy 

byla?)… Poté, co jsme se ocitli v kalných vodách samofinancování, svírá 

existenční nejistota i nejeden českobratrský sbor, včetně toho našeho. Přežijeme 

to všechno? To není otázka už jen teoretická, ale právě ta, kterou si vážně 

klademe v těchto dnech, i ve  sborových shromážděních a listech …  

Co dělat v takovém nečasu? Hledat světlo! Světlo má totiž  tu potěšující 

vlastnost, že samo je nejlépe vidět právě ve tmě. Adventní čas je tou chvílí, kdy 

máme odvrátit své zahledění od temnoty osobní i vezdejší a vyhlédnout ke 

světlu, které není z nás, ale přichází z nebe.  

Evangelisté toto světlo rozpoznali v Ježíši Nazaretském, Božím Synu, 

narozeném do tohoto světa. Na něj vztáhli slova starozákonních proroctví 

a rozpoznali v něm Světlo, které vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. To 

světlo, co ve tmě svítí a tam je nepohltila. Ano, žádná tma. Ani ta nejhlubší tma 

lidského zmaru a smrti ho nedokázala udržet.  

Příchod tohoto světla světa si připomínáme v těchto dnech. Přeji nám 

všem adventní čas naplněný sálající nadějí evangelia. A Vánoce prozářené 

světlem narozeného Krista!  

 

Sborová neděle -  pověření staršovstva a beseda o budoucnosti sboru  
V neděli 14. listopadu se v huslenském kostele konala velká sláva. Při 

bohoslužbách bylo pověřeno nové staršovstvo sboru, zvolené na výročním 

shromáždění 21. června tohoto roku. Spolu s našimi presbytery byli službou 

pověřeni ještě dva bratří a jedna sestra z Leskovce, kteří se nemohli zúčastnit 

pověření ve svém sboru poslední říjnovou neděli.  

K čemu vlastně takové slavnostní pověření staršovstva je? Prakticky 

k tomu, aby se zvoleni presbyteři mohli naplno ujmout svých funkcí, jak 

to ukládá církevní zřízení a řády. Ale také k tomu, aby byli za presbytery 

a presbyterky přede všemi prohlášeni. K této velké odpovědnosti je pak 

pověřeným členům staršovstva veřejně při bohoslužbách vyprošováno Boží 

požehnání. Jak pravil zástupce seniorátního kurátora Josef Bartoň ve své 

pověřovací řeči: „Přestože mají starší sboru včetně kazatele rozličná 

obdarování, věříme, že mezi nimi působí tentýž Duch svatý, který je spojuje, 

vede, posiluje i pověřuje ke společné odpovědnosti. V této odpovědnosti pak 

staršovstvo řídí a organizuje veškerou sborovou práci.“ 

Slavnostním pověřením však sborová neděle ještě zdaleka nekončila. 

Po bohoslužbách následoval společný oběd. Výtečný guláš připravil Luboš 

Hrňa. A po obědě jsme se sešli při besedě na téma budoucnosti církve i našeho 

sboru.  Bylo zajímavé slyšet, třeba od našich milých hostů z Růžďky 

a Leskovce, jak rozličné přístupy v otázce budoucnosti našich společenství 

v církvi existují. Kurátor Jiří Sívek řekl, že základem sborového života je 

především účast na nedělních bohoslužbách. Když se nebudeme setkávat ve 

společném shromáždění, pak jako křesťanský sbor žádnou budoucnost  

nemáme. Až překvapivá shoda naopak panovala v tom, že bez výrazného 

navýšení saláru se prostě dnes už neobejdeme.  

Neformální a přátelské rozhovory mezi přítomnými se protáhly až do 

pozdního večera. Bylo vidět, jak moc nám tyto společné akce chyběly. Ale 

zároveň v nás již začaly hlodat obavy, zda to na dlouhou dobu opět nebylo 

poslední takové setkání …  

 

Nová kancelář  
Dobré dílo se podařilo a sborová kancelář září (a ještě i voní) novotou! 

Nové jsou všechny skříně a police, masivní pracovní stůl kazatele i konferenční 

stůl. Zcela nově byla vybudována sborová kuchyňka, z níž jsme měli užitek již 

při nedávné sborové neděli.  

Placenou i dobrovolnou prací se na rekonstrukci kanceláře podílelo 

mnoho členů sboru. Nábytek vyrobil a sestavil Jiří Křupala. S vymalováním a 

zednickými pracemi pomohl Jaroslav Matocha. Počítačovou techniku instaloval 

Jiří Světinský. S průběžným i finálním úklidem pomáhalo mnoho nadšených 

sborových sester.   

Celkové náklady na rekonstrukci kanceláře činily zhruba 140 000 Kč. 

30 000 Kč nám přispěla Jeronýmova jednota, 80 000 Kč pak obec Huslenky.  

 
 

 

 

 

Sborová kancelář již slouží svému účelu. Zejména práci faráře, ale 

i k setkávání nedělní školy, mládeže a konfirmandek, pastoraci a vyřizování 

veškeré úřední agendy.  A také k vaření nejen kávy a čaje při společných 

setkáních, při nichž se chceme i nadále scházet. Jsme za to vděční!  

Tímto bychom chtěli poděkovat obci Huslenky za 

poskytnutí příspěvku 80 000 Kč na rekonstrukci farní kanceláře 

i za všechnu skvělou spolupráci v kalendářním roce 2021.  
 


