Farní sbor ČCE v Chrudimi
Velikonoční dopis členům sboru

březen 2021

http://chrudim.evangnet.cz

Milí přátelé, sestry a bratři,
s blížícími se velikonočními svátky Vás chceme pozvat k bohoslužbám, které
budeme v našem sboru o Velikonocích slavit. Přejeme vám požehnané jarní a
velikonoční obnovování života a nadechnutí naděje, kterou máme díky Kristovu
vzkříšení.
Za staršovstvo sboru
Hana Mazurová, kurátorka
Anna Lavická, farářka
***

Zamyšlení k velikonoční době:
Květnou nedělí začíná Svatý týden, týden vedoucí k Veliké noci. Doprovázíme Ježíše na jeho nejdůležitější
cestě, od vjezdu do Jeruzaléma až k jeho zmrtvýchvstání. Kdyby touhle cestou Ježíš nešel, nemohl by nám
ukázat tak zřetelně, jak moc nás Bůh miluje. Protože však Ježíš touto cestou šel, můžeme si být zcela jisti, že
Bůh je vždycky s námi.
Zvu vás, milí přátelé, k prožití velikonočních dnů v soustředění se na Boží blízkost.
Na Zelený čtvrtek si můžete přečíst z Janova evangelia 13.kapitolu, verše 1.-15. Pán Ježíš v tom příběhu říká,
že chce být náš vzor. Svým přátelům umyl nohy, jak to tenkrát dělali služebníci. I my máme být takto podobně
pro druhé. To považuje Ježíš za velmi důležité. Přemýšlejme, jak tu můžeme být pro druhé?
Na Velký pátek, zkuste si během dne najít aspoň hodinu času, který strávíte v úplném tichu a přečtěte si
Janovy pašije (kapitola 18.-19.). Ježíš zemřel na kříži. Nespravedlivou, strašlivou smrtí. Mysleme v modlitbě
na ty, kdo umírají kvůli lidskému násilí a nespravedlnosti, předkládejme Kristu v modlitbě i ty, kdo umírají
osamoceni a v bolestech. Pamatujme také na to, že Kristův kříž je znamením naděje, že nic nás nemůže
oddělit od Boží lásky. Zazpívejte nebo přečtěte si písničku „Ó, hlavo plná trýzně“ z Evangelického zpěvníku č.
320.
Na Bílou sobotu, až se zešeří, můžete zapálit svíčku a postavit ji na stůl.
Náš svět je často temný. Na Velký pátek jsme se ponořili do tmy, když byl Ježíš ukřižován. Ale Bůh chce,
abychom došli ke světlu. On dokáže tmu rozjasnit. Slyšíme to na začátku Bible, kde se vypráví, že Bůh stvořil
svět dobrý a plný světla, jak je psáno v první biblické knize Genesis 1. kapitola, verše 1.-5.
Když Bůh stvořil všechno dobré a plné světla, proč se děje tolik špatných věcí? - Také to souvisí s Boží láskou.
Stvořil nás, lidské bytosti, zcela svobodné. To znamená, že se také můžeme rozhodnout, zda budeme jednat
dobře nebo špatně. Ale Bůh nás osvobozuje znovu a znovu. O tom se přesvědčili Izraelité, když byli v Egyptě
otroky a trpěli zlým zacházením. Bůh vyslyšel jejich volání a poslal jim Mojžíše, aby vyvedl je z Egypta. Přečíst
si ten silný příběh můžete z druhé biblické knihy Exodus, ve 14. kapitole (21.-22; 29- 30a). K záchraně celého
světa poslal Bůh svého Syna. Ježíš Kristus je naším zachráncem a je i naším světlem. Když ho následujeme,
staneme se také světlem. A můžeme ostatním světlo přinést.
Poděkujme v modlitbě za Boží lásku k nám, poděkujme za své rodiny, za přátele, za zemi v níž žijeme, za
sbor, za celou církev Kristovu a prosme, ať Boží láska nám pomůže všechno vidět ve správném, pravdivém
světle. Pěkně to vyjadřuje také písnička 350 z Evangelického zpěvníku.
Na Velikonoční neděli ráno se můžete takto pomodlit:
Kriste! – včera ještě v hrobě
a dnes – jsi živý.
Jsi mezi námi!
Kriste, přinášíš světlo do tmy.
Nech své světlo naděje zářit v našem světě i v našich srdcích.
Nyní i navěky. Amen.

A pak, pokud to bude jen trochu možné, jděte do společenství lidu Kristova bohoslužbami slavit Kristovo
vzkříšení. Pokud se do kostela nedostanete, přečtěte si příběh o vzkříšení z Janova evangelia, z 20. kapitoly
verše 1.-18. A bohoslužby si vyhledejte aspoň na internetu, například na webových stránkách naší církve:
https://www.e-cirkev.cz/
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.(1 Kor 2,9).
Sestry a bratři, milí přátelé - ať je Boží láska vždy stále přítomna ve vašich životech. Radostné Velikonoce!
Jako velikonoční „koledu“ přijměte obrázek od britského umělce Banksyho, který mě inspiroval k
velikonočnímu přemýšlení o tom, co nám pomáhá vidět věci v pravém světle. Že to může být i zážitek něčeho
těžkého, bolavého, smutného, který nám pomůže uvidět pravou hodnotu, naději a pomoc.
Anna L.

Sváteční bohoslužby:
1. dubna, Zelený čtvrtek, pašijové bohoslužby v 17.00
2. dubna, Velký pátek, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00 a v 17.00
4. dubna Velikonoční neděle, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00 a v 10.30; ve Slatiňanech se
tentokrát bohoslužby konat nebudou
(chrámová sbírka při bohoslužbách na Boží hod bude věnována jako každoročně na Hlavní dar lásky
Jeronýmovy Jednoty, letos na pomoc FS ČCE v Brně Židenicích se zajištěním statiky kostela).
Prosíme, na bohoslužby během svátků se pečlivě registrujte, stále můžeme obsazovat pouze 10 procent
kapacity kostela na jedno shromáždění. Telefon: 739105160 nebo mail: anna.lavicka@evangnet.cz
Ostatní bohoslužby konáme i nadále každou neděli v 9.00 a v 10.30 dle aktuálních vládních
protiepidemických nařízení.
Rádi bychom vás informovali i o dalších sborových setkáním během jara a léta, ale zatím nevíme, zda
nebo za jakých podmínek budeme moci konat biblické hodiny, setkávání na dětí na nábožku, zkoušky
sborového zpěvu, sborový výlet, Noc otevřených kostelů, setkání na kostelové zahradě ve
Slatiňanech… Zamluvený máme termín letního tábora pro děti a mládež od 31.7. do 7.8. v Huslenkách
na Valašsku.

