
I díky nám všem, kteří na sbor přispíváme, se přechod na samofinancování 

v evangelickém sboru v Huslenkách daří. A do budoucnosti, navzdory složité 

době,  se můžeme dívat s mnohem větší nadějí, než to původně vypadalo. Jsme 

za to vděční!  

 

Držíme půst – přehled postních sbírek  
Jak bylo napsáno výše, pravý půst znamená vzdát se něčeho svého ve 

prospěch druhých. Proto jsme se rozhodli letos věnovat výtěžek ze sbírek 

postních nedělí potřebným doma i ve světě. Zde nabízíme přehled, koho můžete 

v letošních postních sbírkách podpořit:  

 

1. postní neděle (26.2.) - povinná celocírkevní sbírka na tiskový fond (již byla 

vykonána) 

2. postní neděle (5.3.) - pomoc obětem zemětřesení v Sýrii. Můžete přispět ve 

sbírce při bohoslužbách, nebo přímo prostřednictvím  

Diakonie ČCE na čísle účtu 292949292/0300, variabilní symbol: 2023   

3. postní neděle (12.3.) - pomoc obětem války na Ukrajině. Můžete přispět 

v chrámové sbírce, nebo přímo prostřednictvím  

Člověka v tísni na účet 0093209320/0300 

4. postní neděle (19.3.) - postní sbírka Diakonie ČCE na komunitní školu a 

školku syrských uprchlíků v Libanonu. Výtěžek sbírky bude odeslán účet 

Diakonie 2400384700 / 2010 VS variabilní symbol: 3247xxxx (xxxx = číslo 

sboru). 

5. postní neděle (26.3.) - pomoc Janu Kalusovi, osmnáctiletému synu 

zesnulého faráře Pavla Kaluse. Výtěžek sbírky půjde na jeho studium. Můžete 

přispět ve sbírce při bohoslužbách, nebo přímo prostřednictvím fondu 

Compaternitas na čísle účtu 219 146 565 / 0300 

 

Děkujeme, že pomáháte potřebným! 
„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“  (Mt 5,5) 

 

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  

 

Postní a velikonoční 

S B O R O V Ý  D O P I S 
 

Českobratrské církve evangelické v Huslenkách 

 

 
 

 

 

 

 

„Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před 

tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova 
sláva.“  (Izajáš 58,8) 

2023 



Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři našeho sborového listu, 

vstoupili jsme do postní doby. Co to znamená? Máme se vzdát svých 

škodlivých návyků, něco nejíst nebo nepít, odepřít si něco, co máme rádi? Podle 

slov proroka Izajáše je smysluplný půst jedině takový, který se líbí Bohu. 

A hned konkrétně píše, co to může znamenat: rozevřít okovy svévole, lámat svůj 

chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší … 
Stručně řečeno: vzdát se něčeho svého (peněz, jídla, komfortu, pohodlí) ve 

prospěch svého bližního.  

Současná doba nabízí bohužel soustu možností k takovému 

smysluplnému postění. I my se letos chceme vzdát kostelních sbírek z každé 

postní neděle, a poslat je tam, kde mohou pomoci ještě víc: obětem zemětřesení 

v Turecku a Sýrii, dětem v uprchlických táborech v Libanonu, trpícím válkou 

na Ukrajině, rodině zesnulého faráře Pavla Kaluse …   

Opravdový půst tak neznamená „něco vydržet“ ale „pomoci“. Smyslem 

půstu není hladovět, ale rozdělit se o chléb, smyslem půstu není jenom osvobodit 

se, ale pomoci druhým překonat to, co je tíží, v půstu nejde jenom o to se ztišit, 

ale být blíž druhému člověku. A ještě něco: opravdový půst nemá smysl sám 

v sobě, ale v tom, že bude naplněn a překonán: „Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé 

světlo a rychle se zhojí tvá rána…“  

Proto i během letošního půstu vyhlížíme především k jeho závěru -  

k Velikonočním svátkům. Připomínáme si, čeho všeho se vzdal a co všechno 

obětoval pro každého z nás Ježíš Kristus, při své životní pouti i na cestě kříže. 

Připomínáme si ale i to, že ta oběť nebyla marná. Neboť na konci velkého půstu 

a veliké noci smrti, vzešlo v jitru Třetího dne světlo věčného života.   

Milí čtenáři sborového listu, přeji nám všem, ať má každý náš půst vždy 

dobrý smysl. Ať v žádné pustině svého života nejsme nikdy sami. Ať v každé 

tmě, co na nás padne, uzříme na konci světlo.  

    Váš farář  

Pozvání k výročnímu sborovému shromáždění  

 
Srdečně všechny zveme k výročnímu sborovému shromáždění v neděli 

19. března. Letošní výroční shromáždění není volební, nebudeme volit 

staršovstvo ani faráře, ba dokonce prozatím neplánujeme ani další zvyšování 

saláru. Mohlo by se tedy zdát, že to bude nuda a že do takového shromáždění 

nemá ani cenu chodit … 

Není tomu tak! Výroční shromáždění je nevyšším orgánem sboru. 

Schvaluje rozpočet, vyslechne a diskutuje o zprávě faráře za uplynulý rok 

a především - každý máme možnost ve shromáždění vystoupit se svými dotazy, 

připomínkami, návrhy … 

Zvoleným tématem letošního výročního shromáždění je práce s dětmi. 

Ta se v našem sboru dlouhodobě daří, za což jsme vděční Pánu Bohu, ale 

i pracovitému kolektivu učitelů nedělní školy. Ale právě proto, že děti jsou, 

práce se daří a máme další nápady - vidíme i možnosti dalšího zlepšení 

a rozšíření. Chtělo by to novou kytaru, spacáky na víkendovku, místo na hraní 

pro menší děti a vůbec - nejlépe nějaké nové, samostatné prostory pro celou 

nedělní školu…  Na leccos z toho můžeme využít prostředky ze seniorátních 

mikro projektů, na větší plány je možnost požádat církevní ústředí o grant 

z výnosu církevních restitucí. Nejprve ale musíme my sami vědět, co chceme. 

Proto přijďte také o tom podebatovat také do výročního shromáždění!  

Jako obvykle si prosím zkontrolujte, zda Vaše jméno nechybí v seznamu 

členů s hlasovacím právem, abyste mohli ve shromáždění případně hlasovat. 

Seznam je k nahlédnutí na faře, ve farním sále nebo na webových stránkách 

sboru.  

 

Výhled… 
I v následujícím půlroce se můžete těšit na množství tradičních i docela 

nových sborových akcí. Chystáme pro Vás Noc kostelů, Víkendovku 

i bohoslužby v našem Původním kostelíku v Rožnově. V pátek 21. dubna se 

v evangelickém kostele v Huslenkách uskuteční benefiční koncert na podporu 

hospice Devětsil Diakonie. Vstoupí pěvecký sbor Polanka. A již tuto neděli 

12. března můžete po bohoslužbách pobesedovat s našimi milými hosty, 

farářem ze Soběhrd Josefem Bartoškem a farářem z nizozemského Rotterdamu 

Jilsem Ameszem. Kromě toho jsou samozřejmě před námi i Velikonoční svátky. 

Velikonoční neděle letos připadá na 9. dubna.  

Největší investiční akcí letošního roku bude avizovaná výměna kotle na 

tuhá paliva na faře. Akce si vyžádá i rozsáhlejší stavební úpravy ve farním 

sklepení, včetně instalace železného roštu, na němž bude nový kotel umístěn 

(z důvodu rizika spodní vody).  Jsme velice vděční za všechny dary, které jste 

na pořízení nového kotle věnovali – a stále můžete přispívat. Věříme, že nový 

kotel, splňující všechny ekologické normy, bude na faře sloužit další dlouhá 

léta.  

A co celkový výhled do dalších let? Ukazuje se, že i v podmínkách 

samofinancované církve lze při rozumném hospodaření sbor nejenom udržet, 

ale i dále rozvíjet. Je to možné především díky Vaší zvýšené finanční obětavosti. 

V posledních dvou letech se nám podařilo výběr saláru více než zdvojnásobit. 

Moc děkujeme! Naprosto chápeme, že někteří -  zejména senioři -  nemohou 

platit salár v doporučené výši. A dávají podle svých možností. To je v pořádku.  


