Modlitba Tomáše Moora
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, a také něco co bych jed
Dej mi zdravé tělo, Pane, a nauč mne s ním zacházet
Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem nás
Ať se hříchem nevyděsím a napravit jej umím včas
Dej mi mladou duši, Pane, ať nenaříká, nereptá
Dej, ať neberu moc vážně své pošetilé malé JÁ
Dej mi, prosím, humor, Pane, a milost, abych chápal vtip
Ať mám radost ze života a umím druhé potěšit
(Thomas Moore, irský básník, 28.5. 1779 - 25.2. 1852)

PS. Jako přílohu tohoto dopisu dostáváte formulář pro tzv.
„informovaný souhlas“. Prosíme, abyste formulář vyplnili a odevzdali
na faře nebo jej odeslali naskenovaný v elektronické podobě či běžnou
poštou. Je to pro nás povinnost, vyplývající z nařízení GDPR.
Děkujeme za spolupráci.
Za staršovstvo
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

Farní sbor ČCE v Chrudimi
Dopis členům sboru

podzim 2018

Když se řekne „podzim“, jaká slova vás k tomu napadají? - Spadané
listí, mlhavé ráno, chladno a déšť, nevlídno, předzvěst zimy...? A co
slůvko „vděčnost“? Dáváme si je s podzimem dohromady? Protože je
škoda, když ne. Na podzim totiž máme být za co vděčni. I za to
spadané listí a mlhavá rána, jež mají své kouzlo, i za ten déšť a chlad,
jež příroda potřebuje, ale hlavně za spoustu plodů z polí, lesů a zahrad,
za jejich chutě, vůně barvy a tvary, za všechny ty dobré dary, z nichž
se smíme těšit a užívat je. Představte si takový košík plný krásných,
čerstvých hub. Nasbírali jsme si je, to je pravda, ale nijak jsme se o to,
že vyrostly, nezasloužili. Je to prostě dar.
A podobně je tomu s životem. Nezasloužili jsme se o to, že tady
jsme, život je dar. A k daru patří vděčnost. To slovo možná zní
dnešním uším trochu staromódně, být vděčný není považováno za
něco příliš moderního, je to vnímáno spíš jako protiklad nezávislosti a
soběstačnosti... Vděčnost ale není nějaká (zbožná) póza pro ty, kdo se
neumějí v životě sami ohánět. Vděčnost, to je životní postoj. Souvisí
nějak s děkováním. S děkováním za co? - Za život, za vztahy, za práci,
za obživu, za ty, kdo už tu s námi nejsou, ale náš život svou láskou
obohatili... Když umíme děkovat, znamená to, že žijeme ve vztahu s
Někým, od koho mnohé přijímáme a komu na nás záleží.
Jistěže nikdo z nás neví, co nás v životě ještě čeká, čemu všemu
budeme muset čelit, co přinesou další dny, co komu přinese „podzim
života“. Ale nejkrásnější na člověku je, když umí a může být věrný,
statečný a vděčný. V tom spočívá „kouzlo“, nebo chcete-li, „tajemství“
víry: přijímat s vděčností 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.
Anna Lavická, farářka

Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu,
po prázdninách, dovolených a letních pracích Vás opět zveme
k pravidelným sborovým shromážděním i k mimořádným událostem
sborového života.
Bohoslužby se konají každou neděli v 9.00 v Chrudimi a první
neděli měsíci v 10.30 ve Slatiňanech.
K setkávání na náboženství se budou děti scházet v pátek od 14.30
do 15.45. Konfirmační přípravu začínáme s novu skupinkou
konfirmandů v pátek od 16.00. Pokud by se chtěl někdo další připojit,
nechť kontaktuje farářku Annu Lavickou. Začínáme 14. září.
Biblická hodina pro dospělé má svůj pravidelný čas v úterý od
18.15. Začali jsme probírat starozákonní knihu Ester. V úterý od
19.30 jsou zkoušky sborového zpěvu. Hledáme posily, nejvíce
soprány. Sborová beseda je nabídkou setkání pro “dříve narozené“ a
má své místo zpravidla 1. středu v měsíci od 14.00. Nejbližší setkání
bude 3. října. Staršovstvo, které jsme letos na jaře zvolili na šestileté
funkční období, se schází 1. čtvrtek v měsíci od 18.00. Bohoslužby v
Senior Rezidenci v Chrudimi se konají zpravidla čtvrtou středu v
měsíci od 15.00.

Další sborová setkání a události
16.9. beseda s ing Milošem Láškem o poutní cestě do Lurd s
Maltézskými rytíři – v 16.00 na faře
30.9. přednáška Jiřího Motyčky o Martinu Lupáčovi, významné
chrudimské osobnosti a husitském diplomatovi, jehož 550. výročí
úmrtí si letos připomínáme
5.-7.10. sborový víkend v Daňkovicích. Pobyt je už plně obsazen.
Přihlášení mohou platit u sborové pokladní Ivy Brandstillerové.
14.10. svátek Díkčinění za úrodu a zároveň podzimní sborový
den. Naším milým hostem bude bratr synodní senior Daniel Ženatý,
s nímž oslavíme jubileum naší církve bohoslužbami se sv. Večeří Páně.
Synodní senior prosloví přednášku na téma „Sto let ČCE a co dál?“.
Sborový den zakončíme společným obědem, můžete se přihlašovat již
nyní.

Chcete-li přinést do kostela jako výraz svých díků něco ze svých
zahrádek, polí či kuchyní, 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.
1.-14. 11. výstava pod názvem „Nesamozřejmá a spletitá cesta“,
věnovaná stému výročí církve, bude k shlédnutí v interiéru našeho
kostela v první polovině listopadu. Výstava popisuje události, které
předcházely vzniku ČCE, dále její založení a život církve v důležitých
historických okamžicích.
9.12. Adventní dobročinný trh „Dárek pro radost“
Pátý ročník „bazárku“ rukodělných výrobků a dárkového zboží,
nazvaný „Dárek pro radost“, jehož výtěžek bude i letos věnován na
pomoc dítěti s pohybovým onemocněním.

Pozvání ze seniorátu a z církve
27.-30.9. Pardubice - oslavy 100. výročí vzniku Českobratrské
církve evangelické (v jejich rámci probíhá sjezd mládeže)
Sobotní slavnostní bohoslužby z Pernštýnského náměstí bude
přenášet Česká televize na kanálu ČT 2 od 10.00 (přenos bude trvat 80
minut). Bohoslužbu bude možné sledovat také on-line na webu
www.e-cirkev.cz
14.10. Pardubice - instalace nové farářky pardubického sboru
Hany Ducho se bude konat při bohoslužbách od 15.00
4. 11. Klášter nad Dědinou - instalace vikáře Jana Lavického za
faráře klášterského sboru se bude konat při bohoslužbách od 15.00. Z
Chrudimi bude, v případě zájmu, vypraven autobus.
10.11. Seniorátní konvent - koná se v sobotu 10. listopadu v
Chrudimi. Prosíme ochotné členy sboru o pomoc při zajištění
občerstvení pro poslance konventu (cca 60 lidí). Děkujeme za
jakoukoli pomoc.
Informace o dění ve sboru najdete také na našich webových
stránkách: 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.

