Farní sbor ČCE v Chrudimi
Dopis členům sboru

podzim 2019
K svobodě je dlouhé putování
těžké bývá zvednout se a jít.
Tolik různých pout, tolik závor v cestě brání.
Jen sám Bůh je umí rozlomit

Milí přátelé, bratři a sestry,
letos na podzim si připomínáme třicet let od událostí, které nazýváme „sametovou revolucí“, a které vedly ke
změně politických poměrů v naší zemi, ke změně zásadní – do diktatury k demokracii. Také v našem sboru a ve
městě si tyto události připomeneme bohoslužbami a setkáními. Nejen o tom vás chceme v tomto podzimním
sborovém listu informovat.
Zde je přehled událostí, které budou probíhat v listopadu a také během adventní doby:
9. listopadu - konvent chrudimského seniorátu. Budeme hostit šest desítek poslanců celodenního pracovního
setkání. Prosíme o vaši pomoc s pohoštěním i se zajištěním služeb při občerstvení. Zapsat se můžete na seznam
ve sborovém sále.
10. listopadu – bohoslužby v 9.00; odpoledne od 17:00 beseda v našem kostele s těmi, kdo se v Chrudimi
aktivně podíleli na změnách před třiceti lety. Účast přislíbili Václav Blabolil, František Kadlec a Milan Daniel.
15. listopadu - ekumenická bohoslužba, při níž chceme Pánu Bohu poděkovat za třicet let svobody, ale také
ohlédnout se s pokáním za tím, co se nepodařilo a s nadějí vyhlížet přicházející časy. Začátek je v 18.00 v
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
17. listopadu – bohoslužby se sv. Večeří Páně jsou připraveny na návrh synodní rady s jednotnou liturgií i
kázáním. „Milé sestry, milí bratři, události z listopadu a prosince 1989 byly v dějinách naší země přelomové.
Vracíme se k nim s vděčností i s otázkami. Hledáme souvislosti a tušíme, že nám mohou pomoci lépe porozumět
našemu dnešku. Povzbuzujeme vás k setkáním, osobním vzpomínkám a rozhovorům, zvláště mezigeneračním,
v rodinách, ve sboru, mezi sousedy a přáteli. Letošní jubilejní 17. listopad vychází na neděli a je tak zvláštní
příležitostí k takovýmto setkáním. Namísto toho, abychom se sešli při celocírkevním shromáždění, zveme vás u
příležitosti 30. výročí 17. listopadu k setkáním ve vašich sborech. Můžeme přitom být symbolicky propojeni
jedním duchem, případně jedním slovem. Liturgii sestavil a kázání připravil Pavel Pokorný, člen synodní
rady...“, píše se v zářijovém dopisu synodní rady sborům ČCE. V našem chrudimském sboru budeme konat
tyto bohoslužby od 9.00.
22. listopadu – promítání filmu „Něžná revoluce“. Střihový dokument přináší detailní pohled na události
bouřlivých dnů a týdnů listopadu a prosince 1989. V hlavních rolích Václav Havel, Václav Klaus a další
protagonisté 17. listopadu. Komentářem provází Boris Rösner. Promítat budeme ve sborovém sále od 17.00
24. listopadu – bohoslužby v 9.00; odpoledne přednáška prof. PhDr Petra Čorneje „Jan Žižka v prvních
měsících husitské revoluce aneb z Prahy na Tábor“, v kostele od 15.00
1. prosince, první neděle adventní, bohoslužby se sv.Večeří Páně; v Chrudimi v 9.00, ve Slatiňanech v 10.30
8. prosince, druhá neděle adventní, bohoslužby v 9.00 a po nich dobročinný adventní trh pro Martina
Maredu z Hrochova Týnce. Marťa je třináctiletý kluk, který s kombinovaným postižením žije od narození. Je
žákem Speciální základní školy a praktické školy v Chrudimi. Rádi bychom mu výnosem letošního bazárku
přispěli na rehabilitační pobyt. Chcete-li přispět svými rukodělnými výrobky nebo domácími produkty, které
bychom mohli na bazárku prodávat, můžete je přinášet na faru do sobotního poledne 7.12. Prodej propukne po
bohoslužbách ve sborovém sále od 10.30 a potrvá do 15.00
15. prosince – třetí neděle adventní, bohoslužby v 9.00
18. prosince – adventní koncert ZUŠ Chrudim; tradiční vystoupení dětských pěveckých sborů Petrklíček,
Květinky a Fiori Cantanti; v kostele od 17.00
20. prosince – pěvecký koncert Michaly Sablíkové, studentky konzervatoře Pardubice; spoluúčinkovat
budou: Natálie Štorková - zpěv, Marie Mechová - lesní roh, Lucie Pokorná - klavír; začátek v 18.00
23. prosince – čtvrtá adventní neděle, bohoslužby s divadelním představením v podání dětí a mládeže;
začátek v 9.00
O konání bohoslužeb během vánočních svátků se více dozvíte ve sborovém vánočním přání, které obdržíte
ve druhé půli prosince.
S přáním pokojných dní v Boží blízkosti a nadějného očekávání věcí příštích
za staršovstvo sboru
Anna Lavická, farářka
Hana Mazurová, kurátorka

