Bohoslužby a ostatní sborová setkání:
6. prosince, druhá adventní neděle, bohoslužby v 9.00; ve Slatiňanech v 10.30;
káže f. A. Lavická; odpoledne v kostele benefiční koncert v 15.00
10. prosince, čtvrtek, adventní koncert ZUŠ v kostele, 17.00
12. prosince, sobota, 9.00 zkouška s dětmi a mládeží na vánoční divadlo
13. prosince, třetí adventní neděle, bohoslužby v 9.00; káže f. A. Lavická; od
10.30 do 14.30 benefiční adventní trh v sále na faře
19. prosince, sobota, 9.00 zkouška s dětmi a mládeží na vánoční divadlo
20. prosince, čtvrtá adventní neděle, bohoslužby s vánočním divadlem dětí a
mládeže v 9.00
22. prosince, úterý, biblická hodina se nekoná
24. prosince, čtvrtek, štědrovečerní bohoslužby v 16.00; f. A. Lavická
25. prosince, pátek, Boží hod vánoční, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00;
káže f. A. Lavická; ve Slatiňanech v 10.45
27. prosince, neděle, bohoslužby v 9.00, káže f. Jaroslav Fér
31. prosince, čtvrtek, silvestrovské bohoslužby v 16.00, káže A. Lavická
1. ledna 2016, novoroční bohoslužby v 9.00 se sv. Večeří Páně, ve Slatiňanech
v 10.45 (namísto neděle); káže A. Lavická
3. ledna, neděle, bohoslužby v 9.00, káže f. Jan Plecháček; A. Lavická bude
kázat v Heřmanově Městci

Farní sbor ČCE v Chrudimi
Adventní a vánoční dopis členům sboru

prosinec 2015

Milí přátelé, bratři a sestry,
přejeme Vám, ať je pro Vás čas adventní a vánoční časem dobrých setkání,
povzbuzením k naději i zakoušením pokojné radosti z Boží blízkosti.

* * *
Ve vánočním období 22.12. a 29. 12. se nebude konat biblická hodina. V
týdnu 4.1.- 10.1. se koná Alianční týden modliteb, k biblické hodině se tedy
sejdeme až v úterý 12. Staršovstvo se sejde ve středu 13. ledna.

* * *
Budete-li chtít něco probrat s farářkou A Lavickou nebo si domluvit
návštěvu, můžete zavolat na telefonní číslo 739 105 160. Toto je nové mobilní
číslo namísto pevné linky, jejíž zrušení přineslo sboru nemalé úspory.

Za staršovstvo
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

* * *
Modlitba: Milý Bože, chtěli bychom Vánoce jako setkání. Prosíme, přijď.
Prosíme, ať se taky v dobrém setkáváme s našimi bližními. Amen

Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristu Pán, v městě
Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a
takto chválili Boha: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi;
Bůh v nich má zalíbení. (evangelium podle Lukáše, 2. kapitola, verše 9.-14)
O obrázek do letošního vánočního dopisu jsem požádala Elišku Svobodovou
(její knížku „Střípky pocitů“, jsme vloni dražili při benefičním trhu). Eliška
namalovala a poslala anděla. Líbí se mi, jak anděl svou zářivostí vystupuje z
černočerně; úplně projasní a opanuje prostor, takže ta černá tma už nevypadá
tak tísnivě. Na andělovi všechno září – oči, tvář, vlasy, odění; ruce má rozepjaté
jako k pozvání, obejmutí, k ochraně. A světlo, plno světla, je nejen v něm a na
něm, ale také kolem něho, světlo z něj vychází a proměňuje tu tmu kolem…
Anděl je jedním z důležitých symbolů Vánoc. V Lukášově evangeliu
provázejí andělé od začátku celý vánoční příběh. Bůh totiž skrze ně lidem něco
důležitého vzkázal: Lidičky, nebojte se, i když tmy a všeho, co se v ní
strašidelně skrývá, je kolem vás dost. Když nebudete mít strachem zaslepené oči
a zahlušené uši, uvidíte a uslyšíte Boží slávu, Boží blízkost, Boží přítomnost. V
obyčejných věcech (jako plenky), na nečekaných místech (jako v jeslích), v
lidech, o kterých byste to nepředpokládali (jako v cizím nemluvněti). Záchrana
od Boha přišla do světa, máte možnost se s ní potkat - v Ježíši, na něm Boží
sláva, což ale znamená Boží blízkost, září nejlépe.
Proto jsou andělé, co lidem (obyčejným a všelijak ustrašeným) zvěstují
velikou radost, vždy tak zářící a plní světla, abychom se nebáli, aby nám tu Boží
blízkost – pozvání, obejmutí, ochranu - připomněli. Byla jsem nedávno v
hospicu navštívit jednu hodně nemocnou paní; po chvíli přišla sestřička,
pomohla jí obrátit se v posteli, dala jí napít, pěkně s ní hovořila. Ta paní mi
povídala: „tahle sestřička, to je anděl“. Křídel jsem si nevšimla, zato ochotných
rukou a laskavého úsměvu ano… Andělé jsou poslové Boží a přichází s nimi do
života trochu jasu, radosti, povzbuzení, Boží přítomnosti, i když kolem je to
dost temné…
Bůh si vybral temnou betlémskou noc a podmínky velmi nekomfortní a stal
se pro nás , v Ježíši, člověkem. Jen tak, z lásky ,aby nikdo nemusel zůstat sám a
bát se v tmavém světě. A andělé tu jsou od toho, aby to lidem pověděli. Nebo
aspoň naznačili… Že Bůh z lásky člověkem se stal, že v nás má, světe div se,
zalíbení! To je ta „radost veliká“, co andělé tenkrát, v Betlémě, zvěstovali . Aby
i k vám o letošních vánocích nejen zazněla, ale také se vás dotkla a plně vás
prostoupila, to vám všem přeju. Radostné Vánoce !
Anna Lavická

Informace ze života sboru
V neděli 6. prosince od 15.00 se koná u nás v kostele benefiční koncert
pro Terezku Vargovou. Účinkují Jana Trojanová, herečka a moderátorka
Českého rozhlasu Vltava , Iveta Trojanová, hobojistka Moravské filharmonie
Olomouc, Helena Suková, varhanice; žáci ZUŠ Přelouč. Účinkující vystupují
bez nároku na honorář. Vstupné je dobrovolné a veškeré peníze budou použity
na úhradu léčby, kterou Terezka potřebuje.
Adventní benefiční trh – Dárek pro radost
I v letošním roce připravujeme adventním benefičním trh v neděli 13.
prosince od 10.30 do 14.30 na evangelické faře v Chrudimi. K dostání budou
rukodělné výrobky, vánoční pečivo, perníčky, sušené ovoce, ořechy, možná také
med, květiny, domácí džem…. Výtěžek tohoto dobročinného bazaru rovněž
věnujeme Terezce Vargové z Chrudimi na speciální rehabilitační program, který
nehradí pojišťovna, ale který prokazatelně přispívá k zlepšení jejího těžkého
zdravotního stavu. Věříme,, že i letos se rádi zúčastníte „dárku pro radost“, a už
jako dárci nebo nakupující. Děkujeme za vaši podporu.
Je možné si zakoupit Evangelický kalendář a příručku Na každý den pro
příští rok. Cena za jeden výtisk je 90Kč. Sbírku na dětskou vánoční nadílku
konáme po celé adventní a vánoční období. Děkujeme za vaše dary. Děkujeme
vám všem, kdo jste i v uplynulém roce náš sbor podporovali různými způsoby:
svou aktivní účastí, modlitbami, finančními dary. Máte-li přístup na internet,
můžete si vyhledat webové stránky sboru, kde najdete aktuální informace o tom,
co se ve sboru děje, i fotografie ze sborových setkání http://chrudim.evangnet.cz
Opravy a údržba budov
V roce 2016 během měsíce února, proběhne další etapa oprav sborových
budov, a sice výměna stávajících oken ve sborové kuchyňce a na toaletách za
nová, plastová. Vyměněny budou také vstupní dveře do zahrady. Slibujeme si od
toho lepší tepelnou izolaci ve sborových prostorách, což už se osvědčilo u
farního sálu a kanceláře. Na výměnu oken opět naváže bílení chodeb a prostorů
toalet. Předpokládané náklady celé akce jsou zhruba 70 tisíc korun. Je rovněž
naplánovaná rekonstrukce přízemního bytu v domě 303 na bezbariérový.
Součástí rekonstrukce bude také výměna stávajících netěsnících oken za
plastová. Architektonický návrh je zhotoven ve dvou verzích; po Novém roce
staršovstvo vybere optimálnější variantu. S přesnými finančními údaji budete
seznámeni při jarním sborovém shromáždění.

