Dopis členům sboru

podzim 2016

Modré nebe, slunce zář. Pánu patří díky.
Zvedni oči, zjasni tvář. Pánu patří díky.
Když je pod mrakem, jako zázrakem Pánu patří díky.
Díky za vše co nám dal. Pánu sláva za všechno, co nám denně dává.
Zpívám i když smutky mám. Pánu patří díky.
Tančím nebo klopýtám. Pánu patří díky.
Když mám pod hlavou kámen s únavou, odvahu mi dává.
Díky za vše, co nám dal. Pánu sláva za všechno, co nám denně dává.
I v té nouzi nejvyšší, Panu patří chvála,
když se zdá, že neslyší, Panu patří chvála.
Chválit nepřestaň, ať se staň co staň, lepšího nic není.
Díky za vše, co nám dal. Pánu sláva za všechno, co nám denně dává.
EZ 618

Modlitba: Dobrý Bože, s vděčností chceme přijímat maličkosti i věci velké:
jídlo, pití, zdraví, záchranu života, třeba podařenou operací. Své blízké,
přátele. Mír a klid. Skončenou hádku. Smíření. Přibývající léta i vrásky.
Každý nový den.
Amen

Košík vděčnosti
Představte si, že jdete po ulici, potkáváte lidi, a všichni mají v ruce košík.
V tom košíku mají uloženo to, za co jsou ve svém životě vděční. Možná
bychom si s překvapením všimli, že řada těch košíků je prázdných. Vděčnost
se dnes prostě „nenosí“, není „in“. Spíš obavy a strach z budoucnosti, z toho,
že nám ubude, když přijdou jiní, s kterými bude třeba se dělit. Možná že by z
mnoha těch košíků dokonce čouhal ven celý seznam těžkých starostí, jež by
netížil jen ruce, ale tlačil by na mozek i na srdce, až by jakoukoli vděčnost,
radost, vzájemnost a naději vytlačil.
A teď si ještě představme sami sebe, jak jdeme z kostela, neseme košík a z
toho košíku kouká ven, do světa to, za co jsme my v životě Pánu Bohu
vděčni. Zkusme, zcela racionálně, vyjmenovat si, alespoň v duchu, důvody k
vděčnosti… Jak vám to jde? Připadá vám to dětinské? - Ale je to jedna
z šancí křesťanské víry. Proti tomu, co mě zmáhá, co na mě útočí, co mi bere
naději, vyjmenovat, co mi Pán Bůh (věřím) dal. A tak se trochu otevřít naději,
že mi dá sílu, zas se z toho vyhrabat a vykročit dál. Nebo alespoň částečně
hlavu přesměrovat, dovést od jednostranného vidění k zahlédnutí: co jsem
všechno dostala, co jsem dostal, co jsme dostali... A učit se děkovat. Za všech
okolností.
(z kázání AL na Díkčinění 2015)

Milí přátelé v Kristu, sestry a bratři,
s přicházejícím podzimem k vám přichází i sborový dopis s informacemi o
tom, co chystáme v našem evangelickém sboru od začátku školního roku až
do adventu.
Rodinnými bohoslužbami v neděli 4. září jsme zahájili „provoz“ nedělní
školy pro děti, která se koná souběžně s bohoslužbami. K setkávání na
náboženství se budou děti scházet v pátek od 14.30 do 15.45. Konfirmační
příprava navazuje od 16.00. Schůzky mládeže jsou rovněž v pátek od
19.00. K biblická hodině pro dospělé se scházíme v úterý od 18.15. a
probíráme evangelium podle Matouše. Od 19.30 jsou zkoušky sborového
zpěvu. Sborová beseda pro “dříve narozené“ má své místo zpravidla 1.
středu v měsíci od 14.00. Nejbližší setkání bude 5. října.. Staršovstvo s
schází rovněž 1. středu v měsíci od 19.00.
Zveme vás na tradiční podzimní víkendový pobyt, tentokrát v církevním
středisku v Bělči n. Orlicí ve dnech 30. září až 2. října. Pokud nevíte, co
máte od sborové „víkendovky“ čekat, podívejte se na fotografie z minulých
let na našich webových stránkách. Radostné společenství, odpočinek, hry pro
děti i dospělé, výlet, táborák, bohoslužby...Cena pobytu cca je 800 Kč pro
dospělého (jedná se o ubytování se dvěma noclehy a plnou penzí), dětem do
15 let, jejichž rodiče jsou členy sboru, hradí pobyt sbor. Přihlášení zájemci
dostanou podrobné informace.
Svátek Díkčinění za úrodu budeme slavit v neděli 18. října. Součástí
bohoslužeb bude svatá Večeře Páně a poslouží nám také náš pěvecký sbor.
Chcete-li přinést do kostela jako výraz svých díků něco ze svých zahrádek,
polí či kuchyní, jak už se stalo v posledních letech zvykem, je to vítáno, ne
jen pro dekoraci, ale také pro atmosféru vděčnosti. Sbírka při neděli
díkůvzdání je celocírkevní, určená na sociální a charitativní pomoc
potřebným.
Podzimní sborový den s hostem chystáme na neděli 6 listopadu. S
historikem prof. Petrem Čornejem si připomeneme jednu z mimořádných
osobností našich dějin – Mistra Jeronýma Pražského a 600. výročí, které letos
uplynulo od jeho upálení v Kostnici.
Už nyní se můžete těšit na adventní benefiční koncert v sobotu 17.
prosince, který v našem kostele uspořádá pro Terezku Vargovou soubor
Kvintetky pod vedením paní Jany Trojanové (která už vloni v adventu
vystoupila u nás s velmi úspěšným hudebně literárrním programem).
Začátek bude v 15.00

Instalace kazatelů v seniorátu:
Pavla Hejzlara ve Džbánově v neděli 16.10.
Kamila Vystavěla v České Třebové v neděli 6.11.
Okrsková presbyterní konference
Pro sbory Dvakačovice, Heřmanův Městec a Chrudim se koná v neděli 16.10.
v 15.30 na faře v Chrudimi. Tématem setkání je „Misie všedního dne“.
Srdečně zveme i zájemce mimo staršovstva.
Akce pro mládež
Seniorátní setkání, Přelouč, 23.-25. září;
téma: Bůh obětující
Celocírkevní sjezd (nejen) evangelické mládeže
Třebíč, 7.-9. října; téma: „Dál tou vodou“
Seniorátní konvent
V sobotu 12. listopadu v Chrudimi. Prosíme ochotné členy sboru o pomoc při
zajištění občerstvení pro poslance konventu (cca 60 lidí).Děkujeme za
jakoukoli pomoc.
***
Chcete-li vědět více o tom, co se ve sboru děje, získat informace o
pravidelných setkáních, o tom, co připravujeme, chcete-li si prohlédnout
fotografie z toho, co už proběhlo, navštivte naše webové stránky:
http://chrudim.evangnet.cz
Stojíte-li o rozhovor, návštěvu či duchovní službu, můžete se domluvit s
farářkou Annou Lavickou na tel. čísle: 739 105 160 nebo 739 244 612
Zajímá-li vás aktuální dění z celé církve a stanoviska synodní rady k
církevním i společnským tématům, informace najdete na webových stránkách
ČCE: http://www.e-cirkev.cz/
Za staršovstvo
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

