Bohoslužby v Rožnově 6.7.
S nemenší radostí zveme po třech letech také k bohoslužbám v našem
původním dřevěném kostele v Rožnově. O roku 2009, kdy byl v areálu
Valašského muzea původní toleranční kostelík z Huslenek postaven, se v něm
každý rok konaly evangelické služby Boží. Jako mnoho věcí, i toto covid
přerušil. Máme tedy radost, že i s pomocí Valašského muzea v přírodě (VMP),
dobrou tradici opět obnovujeme!
Bohoslužby se uskuteční na svátek Mistra Jana Husa, ve středu
6. července od 10:00. Autobus odjíždí z Huslenek od Váhy ráno v 8:00. Zájemci
se mohou na zájezd hlásit osobně či telefonicky u br. faráře (731 628 027) nebo
se zapsat na seznam v kostele. Cena za místo v autobuse je 200 Kč. Všichni
návštěvníci bohoslužeb mají vstup do areálu VMP zdarma!

SVATODUŠNÍ

S BOROVÝ DOPIS
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách

Seniorátní evangelická neděle v Růžďce - 12. června
Kromě akcí v našem sboru, zveme také ke společné seniorátní
evangelické neděli. Ta se letos, také již beze všech covidových omezení,
uskuteční v Růždce v neděli 12. června.
Program začne bohoslužbami s večeří Páně v 10:00. Kázáním poslouží
náměstek synodního seniora br. Ondřej Titěra. Po bohoslužbách se můžeme těšit
na oběd připravovaný ukrajinskými uprchlíky, kteří nalezli útočiště v Růžďce a
okolí. Odpoledne bude následovat koncert pěveckého sboru ECHO Zlín, pod
vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze a od 15:00 potom setkání
u pomníčku událostí, spojených s vyhlášením falešného tolerančního patentu.
Připraven je i program pro děti nebo grilovačka na farní zahradě. Pokud můžete,
neváhejte a do Růžďky se vypravte!

2022
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

„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od
Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví,
neboť jste se mnou od začátku.“

(Jan 15, 26 -27)

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,
kdo je Duch svatý? Z Bible můžeme doložit, že Duch svatý je Boží
Dech, vánek, co si vane, kam chce. Ale zároveň se přimlouvá za zcela konkrétní
společenství Ježíšových učedníků. Boží Duch je totiž Utěšitel. Utěšuje ty, co
trpí. A tvoří nové věci.
Jako první z těch nových věcí, tvořených Božím Duchem, jmenujeme ve
slovech vyznání – církev. To je docela překvapivé. Církev obvykle nevnímáme
jako novou věc. Vlastně nám připadá už docela stará. Někdy dokonce starobylá,
snad i poněkud zatuchlá. Ne vždy také doceňujeme, že je Boží. Připadá nám až
příliš naše, lidská, nedokonalá …
Je tedy docela povzbudivé slyšet, že i ta naše církev má Božího Ducha!
Je povzbudivé slyšet, že všechno v církvi nezávisí jenom na nás, ale hlavně na
Jeho tvůrčím působení. Je povzbudivé slyšet, že i starosti, které v církvi
(a s církví) máme, nejsou jenom naše, ale také Boží. Bůh nám je pomáhá unést.
Je povzbudivé slyšet, že v církvi držené Duchem Božím nejsme sami sví, ale
Kristovy.
Duch svatý z nás, úplně obyčejných, slabých a hříšných lidí, tvoří nové
společenství. Společenství svědků dobré zprávy, že Kristus porazil smrt.
Společenství, v němž je možné odpustit hříchy a začít nový život.
To musí být radost, žít v takové dobré společnosti! Ano, opravdu věřím,
že je. I tento sborový list je novým pozváním k této radosti.

Pozvání na svatodušní bohoslužby a konfirmační slavnost - neděle 5. června
Srdečně zveme na svatodušní neděli (5.6.) k bohoslužbám s konfirmační
slavností.
Dvouletý cyklus konfirmační přípravy završilo letos 6 dívek z našeho
sboru: Jitka Hajdová, Natálie Hajdová, Anna Hašová, Nela Pekařová, Tereza
Pekařová a Ema Sívková. Nela s Terkou byly pokřtěny o letošní první májové
neděli. Všech 6 dívek úspěšně zvládlo (opravdu) náročnou konfirmační
zkoušku. A tak se již mohou těšit na slavnost. A my se těšíme s nimi!
Součástí konfirmačních slavností někdy bývaly i společné fotografie
konfirmandů a všech přítomných v nedělním shromáždění. Chceme letos na tuto
krásnou tradici navázat a po bohoslužbách se společně vyfotit před naším
kostelem.
Tož přijďte; vezměte si klobouky, šaty nebo frak, ať můžeme ještě po
60 letech říkat, „kolik nás tehdy bývalo“ .

Noc kostelů – pátek 10.6. od 18:00
Jako motto letošní Noci kostelů v našem sboru jsme zvolili Ježíšova
slova: „Nechte děti přicházet ke mně…“ (Mk 10, 14 ). Program bude tedy letos
zaměřen na děti, které i sami obstarají podstatnou část kostelního večera. Ale
na své si přijde každý návštěvník, malý či větší, host či domácí.
V rámci bohatého programu vystoupí nejprve školní sboreček ZŠ
Huslenky. Na vystoupení dětí naváže koncert sester Daniely a Anety Hrňových.
Těšit se můžeme i na tradiční výstavy historických biblí, zpěvníků,
bohoslužebných knih a liturgického nádobí. A také na výstavu aktuálních prací
dětí nedělní školy. Odvážní se mohou vypravit do kostelní věže a prohlédnout
si kostelní zvony, věžní hodiny nebo netopýří sluj.
Celý kostelní večer uvedou a slovem provázet budou místostarostka
obce Huslenky Lucie Strbačková a farář českobratrského evangelického sboru
v Huslenkách Jiří Palán.
Jsme rádi, že po těžkých covidových časech letos proběhne Noc kostelů
bez všech omezení. Srdečně zveme všechny!

Víkendovka 1.7. – 3.7.
Také Víkendovka – letní sborový minitábor pro větší i menší děti –
proběhne po covidové pauze opět v tradičním formátu: o prvním prázdninovém
víkendu, od pátku 1.7. do neděle 3.7. Máme z toho radost!
Na děti čekají soutěže inspirované biblickými postavami, o nichž se
letos mluvilo v nedělní škole. Ale také hledání pokladu, lanová dráha, táborák,
hudební, sportovní i výtvarná dílna, medaile, diplomy, vzduchovky a spousta
dalších atrakcí. Na faře bude možnost přespání na karimatkách ve sborovém
sále. Po celou dobu Víkendovky bude všem táborníkům zajištěná výtečná
a zdravá strava a náležitý pitný režim. Zveme také rodiče dětí a všechny ostatní,
aby se přišli na Víkendovku podívat, posedět u táboráku či v party stanu na farní
zahradě.
Přihlašovat děti můžete prostřednictvím přihlášky vložené do tohoto
sborového listu. Za jednoho táborníka se platí 300 Kč. Těšíme se na Vás!

