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„Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj!“
Milí přátelé, sestry a bratři,
v letošním velikonočním listu, který zahajujeme starou liturgickou modlitbou
rané církve, Vás na sklonku postní doby chceme pozvat k bohoslužbám a
sborovým setkáním, které se budou konat o velikonočních svátcích, a také Vás
informovat o tom, co plánujeme ve sboru v jarních a letních měsících.
Radujme se z přicházejícího jara a teplých slunečních paprsků. A mysleme na to, že i těm, kterým
slunce nesvítí, nabízí se o Velikonocích zdroj naděje. V Beránkovi Božím, Kristu Ježíši.
Těšíme se na setkávání s Vámi.
Za staršovstvo sboru
Hana Mazurová, kurátorka

Anna Lavická, farářka
***

Zamyšlení velikonoční:
Během posledních pár slunečných dnů jsem si uvědomila, co mám na jaru nejraději. Je to přibývání
světla a ubývání tmy. Dny se prodlužují a noci krátí. Můžu vstávat do místnosti zalité světlem a jít domů
po poslední večerní přednášce při obloze zbarvené západem slunce. Takové jsou moje velikonoční
myšlenky a říkám si, jak se taková atmosféra hodí k ukřižovanému Kristu? Motiv světla a tmy je Bibli
dobře znám. Třeba v Janově evangeliu o sobě Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.“. Tma symbolizuje smrt,
ale také temnotu v člověku. Skryté myšlenky, které člověk tají někdy i sám před sebou, temnota v mysli
také vyjadřuje jakousi hloupost, nebo spíš neschopnost vidět věci takové, jaké jsou, možná také strach,
neochotu a lenost je vidět. Světlo je naopak spojeno s životem a pravdou. Jakmile do tmy vstoupí světlo,
osvětlí všechno kolem, odhalí pravou tvář skutečnosti a je potom těžké předstírat, že některé věci nejsou,
nebo že je nevidíme. Když se o Ježíši mluví jako o světlu, je to myslím velmi přiléhavé. Ježíš svým
životem a učením zpochybňoval, narušoval, převracel i bořil mnoho daností. „Poslední budou první a
první poslední, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu, …“ Dokázal věci osvětlit, ukázat
jejich pravou tvář. Umím si ale dobře představit, jak nepříjemné mohlo být ocitnout se pod takovým
reflektorem. Mnozí lidé uviděli sebe a svůj život ve světle, v jakém ho vidět nechtěli, mohli cítit, že jejich
svět, jak ho znají, je v ohrožení. A tak se rozhodli s tou hrozbou skoncovat. Představuji si to plasticky,
možná snad trochu pateticky, jak Ježíše – světlo – pravdu – život zahaluje temnota – strach – zloba – smrt.
A zahalí ho. Když už se zdá, že temnota zvítězila, ukáže se, že ve skutečnosti nad Kristem nemá žádnou
moc, není mrtvý, byl vzkříšen.
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1:5)
Ivča Blehová, studentka 3. ročníku Evangelické teologické fakulty UK
Co se chystá v seniorátu:

22. března (neděle) instalace seniora Jakuba Kellera a seniorátního výboru v Horní Čermné, v15.00
14. června (neděle) se bude konat seniorátní setkání pěveckých sborů, tentokrát v Hradišti
20. září (neděle) seniorátní setkání pro všechny generace v Pardubicích
Celocírkevní setkání:

14.-17. května – synod ČCE , s volbou nové synodní rady
5.-6. července – slavnostní vzpomínková akce v Praze k výročí Mistra Jana Husa (webový odkaz)

Sváteční i ostatní setkání v době postní a velikonoční:

29. března, neděle květná, rodinné bohoslužby s dětmi v 9.00
31. března, úterý, biblická hodina v 18.15; sborový zpěv v 19.30
1. dubna, středa, sborová beseda ve 14.00; staršovstvo v 19.00
2. dubna, Zelený čtvrtek; bohoslužby s pašijovým čtením a zpíváním v 17.00
3. dubna, Velký pátek; bohoslužby v 9.00 a v 17.00, oboje se svatou Večeří Páně
5. dubna, 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, letáček s informacemi je přílohou tohoto listu)
12. dubna, neděle, jarní sborový den s Mgr Janou Hofmanovou, naší bývalou vikářkou, nyní farářkou
ve Šternberku; bohoslužby v 9.00. Po bohoslužbách v sále krátké koncertní vystoupení . V podání Alžběty
Svobodové, studentky 5. ročníku pardubické konzervatoře, zazní skladby Bohuslava Martinů a J. S. Bacha
a ještě jedno hudební překvapení :-)
Od 10.45 bude následovat přednáška s. Jany Hofmanové a beseda na téma: „Spolu u večeře Páně...“
Zakončíme společným obědem (na který se, prosím, přihlašujte) cca ve 12.30
19. dubna, neděle, bohoslužby v 9.00; odpoledne v 16.00 další přednáška br. Jiřího Motyčky k
husovskému roku, nazvaná „Milníky husitství“
26. dubna, neděle, bohoslužby v 9.00; kázat bude student ETF UK Jan Lavický (far. A. Lavická bude
sloužit v Opatovicích)
28. dubna, úterý, biblická hodina s hostem ThDr. Jiřím Benešem, vedoucím katedry Starého zákona na
Husitské teologické fakultě
Co plánujeme ve sboru v jarních a letních měsících:

7.- 10. května výlet s konfirmandy do Německa, „Po stopách Martina Luthera“
17. května (neděle) pojedeme na sborový výlet do Choltic ... Zájemci nechť se přihlašují u s. kurátorky
Hany Mazurové
24. května, neděle svatodušní s vysluhováním sv. Večeře Páně
29. května (pátek) se i letos připojíme k Noci otevřených kostelů. Od 18.00 do 23.00 bude i náš kostel
otevřen návštěvníkům – nejen těm z města, ale rovněž vám z našeho sboru. Připravujeme koncerty,
výstavu k husovskému roku, výtvarnou dílnu pro děti, prodej a propagaci Fair Trade výrobků, občerstvení,
závěrečné zpívání při svíčkách …
31. května, neděle s rodinnými bohoslužbami v 9.00; odpoledne od 15.00 zveme děti i dospělé na
zahradní tradiční piknik s hrami, zpíváním, opékáním buřtů na farní zahradě ve Slatiňanech
5.- 6. července ekumenická bohoslužba (neděle 5.7.) a vzpomínkové setkání s koncertem a přednáškou
(pondělí 6.7.) k 600. výročí upálení M.J. Husa); pořádá město Chrudim a církevní ekumena
1.-7. srpna máme naplánovaný táborový pobyt pro děti a mládež, opět společně se sborem v Heřmanově
Městci. Tentokrát budeme tábořit ve Vranicích u Budislavi (Toulovcovy Maštale). Přihlašovat děti můžete
u farářky A. Lavické
9.-11. října – už nyní vás upozorňujeme na termín pro sborový víkend, letos pojedeme do církevního
střediska v Chotěboři, prostředí je tu vhodné jak pro rodiny s malými dětmi, tak pro osoby s pohybovým
postižením i pro seniory.

Nabídka:
Nástěnný kalendář pro rok 2016 „Kanadské národní parky“ s fotografiemi Pavla Gregora si můžete
objednávat už nyní. V případě zájmu učiňte tak, prosím, na zapisovací listinu v sále na faře.

