Farní sbor ČCE v Chrudimi
Velikonoční dopis členům sboru

březen 2013

http://chrudim.evangnet.cz

Milí přátelé, sestry a bratři,
přijměte srdečné pozdravení a pozvání ke svátečním bohoslužbám i k ostatním
sborovým setkáním, které se budou konat o blížících se velikonočních svátcích.

***

Sváteční i ostatní setkání v době postní a velikonoční:

21. března, čtvrtek; biblická školka (pro maminky s předškolními dětmi) v 15.30
24. března, šestá neděle postní (Květná); bohoslužby v 9.00 s dětmi a mládeží
28. března, Zelený čtvrtek; bohoslužby s pašijovým čtením v 17.00
29. března, Velký pátek; bohoslužby v 9.00 a v 17.00, oboje se svatou Večeří Páně
31. března, Velikonoční neděle ; bohoslužby v 9.00 se svatou Večeří Páně; Slatiňany 10.30 (chrámová
sbírka při bohoslužbách na Boží hod bude věnována jako každoročně na Hlavní dar lásky Jeronýmovy
Jednoty. Informační letáček JJ je přiložen k tomuto dopisu.)
3. dubna, středa, sborová beseda ve 14.00; staršovstvo v 19.00
5. dubna, pátek, návštěva delegátů mládeže z Reformované církve v Polsku; 19.00
7. dubna, neděle, bohoslužby v 9.00, ve Slatiňanech v 10.30
10. dubna, středa, biblická hodina na Větrníku v 18.00
14. dubna, neděle, jarní sborový den; bohoslužby v 9.00; po bohoslužbách v sále krátké koncertní
vystoupení . V podání Alžběty Svobodové, studentky 3. ročníku pardubické konzervatoře, zazní skladby
Fréderica Chopina, Luboše Sluky, Bohuslava Martinů a Vladimíra Štědroně.
Co plánujeme ve sboru v jarních a letních měsících:

14. dubna budeme mít jarní sborový den. Naším milým hostem bude náš dlouholetý soused Ludvík
Klobása, emeritní farář a senior v.v. Poslouží nám kázáním a po bohoslužbách s ním bude beseda, pro niž
zvolil téma: „Setkávat s lidmi se človíček učí stále“. Můžeme se také těšit na autorské čtení z jeho
knížky „Kudy vedly moje stopy a s kým jsem se setkal...“. Následovat bude společný oběd, prosíme
zájemce, aby se včas přihlašovali.
17. dubna (středa) zveme na velikonoční ekumenické setkání v kostele u sv. Michala; začátek v18.30
24. května (pátek) se připojíme k Noci otevřených kostelů. Od 19.00 do 23.00 bude i náš kostel
otevřen návštěvníkům – nejen těm z města, ale rovněž vám z našeho sboru. Připravujeme výstavu starých
biblí a kancionálů ke 400. výročí Bible kralické, koncert, soutěž pro děti, výstavu keramiky, floristickou
dílnu, prodej a propagaci Fair Trade výrobků, občerstvení, malou noční hudbu při svíčkách ...
2. června (neděle) pojedeme na sborový výlet do Kunštátu, Lysic a Borové. Zájemci nechť se
přihlašují u s. kurátorky Hany Mazurové
9. června (neděle) zveme děti i dospělé na zahradní sborové odpoledne, což je tradiční piknik s
hrami, zpíváním, opékáním buřtů na farní zahradě ve Slatiňanech
Plánujeme opět spolu se sborem v Heřmanově Městci koncem července letní pobyt pro děti a mládež.
Co se chystá v seniorátu:

21.dubna (neděle) seniorátní setkání pěveckých sborů v Hradišti
25. května (sobota) seniorátní setkání pro všechny generace v Čáslavi
Těšíme se na setkávání s Vámi.
Velikonoční Radost a Pokoj Vám přeje staršovstvo sboru
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

Velikonoční zamyšlení
Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo devět hodin, když ho
ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů." S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po
pravici a druhého po levici. Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit
chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup s kříže!" Podobně se mu mezi sebou
posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní
sestoupí s kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!" Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni
spolu s ním. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš
mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo znamená: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi
mne opustil?' Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: "Hle, volá Eliáše." Kdosi pak odběhl,
namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: "Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš
sejmout." Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.
A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží."
(Markovo evangelium,15 kapitola, verše 24-39)
Když myslím na příběh ukřižování, vždycky mě napadá: Ježíš tam visel nevinně a lidé to na něj
všechno hodili a tolik ho pomluvili. Protože pravdu mají přece vždycky tihle a ne ten naivka tam na kříži.
Oslovuje mne, že když Ježíš trpěl kvůli lidem bolestí, volal k Bohu, u něho hledal zastání, u něho hledal
odpuštění. Odpuštění pro nás! To je něco. Něco úplně nového. A nám je – přes Ježíše - nabídnuto tím
novým nechat prostoupit své životy. Ježíšův příběh je, navzdory bolesti, jíž prochází, krásný. Nemá strach
před konflikty. I v ohrožení života je v něm klid. Nezatracuje. Dává lidem novou šanci. Rozeznávám v
něm Boha. Takový je asi Bůh.
A nakonec ještě jeden malý lidský příběh, který jsem někde četla: „Nedávno jsem na tom byl dost
špatně. Byl jsem nemocný a nedokázal jsem si představit, že může ještě přijít něco dobrého. Byl jsem
zachmuřený – a docela pochopitelně – i agresivní vůči každému, kdo se jen mihl v mém okolí. - „Jak
neseš svůj kříž?“, zeptal se mě kdosi. Přinutil mne, abych se zamyslel. Myslel jsem na cestu Ježíše a na to,
jak procházel svým utrpením. Zůstal sám sebou, zůstal v pravdě, odpustil svým posměvačům, volal k
Bohu: „proč“? - Věřte mi, že mne to pozvedlo. Nejsem Ježíš, ale jako by mne jeho příběh posílil.(AL)
Modlitba:
Ach, Pane, měj s námi strpení,
přicházej za námi zas a zas.
Skutečnost Tvého vzkříšení
je pro nás záchranej pás. (TL)

***
Prosba o spolupráci
Milé sestry, milí bratři, využívám prostoru ve sborovém listu a chci vás poprosit o pomoc při realizaci
plánované výstavy ke 400. výročí Bible kralické. Výstavu bychom rádi uskutečnili v prostorách našeho
kostela u příležitosti Noci otevřených kostelů, která se letos koná v pátek 24. května. Máte-li doma stará
vydání Bible kralické, ale také staré postily a kancionály a budete-li ochotni nám je pro výstavu zapůjčit,
budeme vám moc vděčni. Jednalo by se pouze o krátkodobou expozici ve dnech 24.5.-26.5. (pro ty, kdo
by se nemohli přijít podívat v pátek, byla by možnost ještě v neděli po bohoslužbách). Výstava bude po
celou dobu hlídaná. Prosím ty z vás, kdo budou moci nějaké knihy zapůjčit, aby mne kontaktovali osobně
nebo na telefonních číslech: 739 244 612 nebo 469 622 110.
Anna Lavická

