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SVÁTEČNÍ PROGRAM V NAŠEM SBORU – VÁNOCE 2022 

 

18. 12.:  IV. Adventní neděle, bohoslužby s dětskou vánoční slavností,  

24. 12.:  sobota Štědrý den, bohoslužby se čtením vánočního příběhu,  

25. 12.:  neděle  Boží hod vánoční bohoslužby s vysluhováním večeře Páně;   

od 10.00 v kostele 

26. 12.:  pondělí, 2.svátek vánoční bohoslužby, káže br. farář Bronislav 

Czudek z Dolního sboru  

31. 12. 2022: sobota Starý rok, bohoslužby se vzpomínkou na zesnulé, 

od 17.00 ve sborovém sále 

1. 1. 2023: neděle, Novoroční bohoslužby s vysluhováním večeře Páně,  

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny bohoslužby od 10:00 ve 

sborovém sále  

 

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 

  
 
 
 

Adventní 

S B O R O V Ý   D O P I S 
 

Českobratrské církve evangelické v Huslenkách 

 

 

 

 

 
 

„A Slovo se stalo tělem…“   (Jan 1, 14)   
 

 

2022 

Děkujeme obci Huslenky za poskytnutí příspěvku 60 000 Kč 

na nové ozvučení kostela i za všechnu skvělou spolupráci 

v kalendářním roce 2022. 
 

Pravidelnou měsíční platbu saláru ve výši 300 Kč posílejte na 

účet sboru č. 129663139/0300. Do zprávy pro příjemce 

uveďte své jméno, příjmení, adresu.  Děkujeme! 

. 



Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,  

Advent znamená Příchod. Kdo nebo co za námi přichází?  

V Adventu přichází Naděje. To je dobrá zpráva pro ty, kterým se už 

dlouho - anebo právě teď - zdá všechno jen málo nadějné.  

V Adventu k nám přichází Světlo. To je dobrá zpráva pro všechny z nás, 

kteří žijeme v tomto – poslední dobou poněkud ztemnělém -  světě.  

V Adventu za námi přichází Láska. S láskou je ovšem potíž. Láska je 

někdy také pouhým slovem.  Slovem, co se říká příliš často nebo rychle. A tak 

ztrácí na hodnotě víc, než naše úspory v inflační spirále.  

V Adventu za námi opravdu přichází Láska, co je Slovo. To Slovo, co 

bylo u Boha. Ale nestalo se „pouhým slovem“. To Slovo se stalo tělem.  
V Adventu k nám tak přichází skutečná Láska. Láska z masa a kostí. Přišla 

v Ježíši Kristu.  

V tom v Betlémě narozeném dítěti za námi ovšem přichází samotný 

Bůh. Bůh co na sebe vzal podobu člověka. Ba co víc -  Bůh co se člověkem stal. 

Vzal na sebe celé naše lidství. I bolest, která člověka provází od porodu, přes 

umírání až po smrt. Aby v tom všem byl s námi.  

V tom v Betlémě narozeném dítěti ovšem za námi přichází skutečný 

Bůh, s celou svou Boží mocí. Aby nám byl ku pomoci -  ve všem co právě 

prožíváme. Aby nás vysvobodil ze všeho, co nás tady sráží a trápí.  

To už stojí za to  -  zastavit se, vyznat viny, zamyslet se, co by mohlo jít 

lépe, usmířit se s druhými, zvednout hlavu, vyjít ze svého zádumčivého 

bloumání i skutečných starostí a otevřít srdce, tak aby do něj mohl vejít pravá 

radost Vánoc.  

Taková, jaká přišla i k pastýřům u Betléma, kteří zaslechli od anděla 

skvělou zprávu, že se jim právě narodil Zachránce: „Nebojte se, hle, zvěstuji 

vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, 

Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Lukášovo evangelium 2, 10)  

 

 

Adventní ohlédnutí a výhled  
 

Čas adventu bývá tradičně i časem ohlédnutí za minulým a výhledem 

k novému. Letošní rok byl v našem sboru především časem návratu k běžnému 

životu po všelijakých covidových omezeních. Jsme se rádi, že jsme se mohli 

opět potkat beze všech omezení při nedělních bohoslužbách, na Noci kostelů, 

při Víkendovce, nebo na bohoslužbách v našem původním dřevěném kostele ve 

skanzenu. Podařilo se také obnovit pravidelná shromáždění v týdnu, zejména 

biblické hodiny.  

Poslední předadventní neděli jsme se potom setkali na sborové besedě 

s představiteli obce Huslenky. Beseda byla výživná a chutná stejně jako 

všechno přichystané občerstvení a výtečný guláš. Děkujeme za přejná 

a upřímná slova pana starosty Oldřicha Suraly a první radní paní Jarmily 

Kopecké. Jsme rádi, že vztahy mezi obcí a evangelickým sborem jsou 

v Huslenkách na vynikající úrovni a těšíme se na další spolupráci ve všech 

oblastech.  

Co se týká investic, byl letošní rok především časem sbírání sil 

a plánování. V současné době by ale již měly začít práce na novém ozvučení 

kostela.  

Největší investiční akcí příštího roku bude bezesporu výměna kotle na 

tuhá paliva na faře. Nový kotel jsme nuceni pořizovat i kvůli přísnějším 

ekologickým kritériím, zároveň si však od většího a modernějšího kotle 

s plynovým spalováním dřeva slibujeme možnost úspory paliv i času. Jsme 

vděční za Vaše dary, které sboru na pořízení kotle dáváte.  

Výměna kotle je také součástí našich opatření, jak čelit současné 

energetické krizi. Dalším důležitým krokem v tomto bylo i zapojení se do 

hledání společného dodavatele energií s ostatními organizacemi na Vsetínsku. 

Díky zastřešení obce Huslenky máme garantovanou relativně příznivou cenu za 

plyn (nebo alespoň takovou, jakou budou platit i všechny ostatní organizace 

v holportu). Uvažujeme také o instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše fary. 

Její pořízení závisí na tom, zda dosáhneme na dotace z církevních Diakonických 

a rozvojových projektů (DaRP). Prostřednictvím DaRPu ústředí církve 

rozděluje sborům prostředky z církevních restitucí  - na práci s mládeží a dětmi, 

diakonii nebo právě energeticky úsporné projekty.  

V příštím roce budeme jistě opět uvažovat a diskutovat o budoucnosti 

našeho sboru – na sborovém shromáždění v březnu, nebo třeba už po 

bohoslužbách při kávě a čaji o neděli s tématem 15. ledna. Je jasné, že současná 

situace především malých a středně velkých sborů není jednoduchá. Nevíme, 

jak se vyvine spousta věcí:  energetickou krizí počínaje a válkou na východě 

zdaleka nekonče. Jisté je, že finanční nároky na udržení samostatného sboru 

stále porostou. Přesto však chceme samostatný evangelický sbor v Huslenkách 

udržet.  Ukazuje se totiž, že to jde. S Vaší navýšenou finanční obětavostí, 

s Vaším zájmem o život sboru, s hledáním nových zdrojů v rámci církve 

i s podporou naší obce. Jde a půjde to! 

Naše vyhlídky tak překvapivě nejsou vůbec špatné. Jaké jiné by ostatně 

adventní vyhlídky měly být? Naděje, která za námi přichází, Naděje která k nám 

přišla v Ježíši Kristu, přece není z nás, ale od Boha.  


