Bohoslužby a ostatní sborová setkání:
18. dubna, Zelený čtvrtek, bohoslužby se čtením
pašijového příběhu v 18.00
19. dubna, Velký pátek, bohoslužby se sv. Večeří Páně v
9.00; slouží Eliška Havelková, absolventka ETF UK
21. dubna, Velikonoční neděle, bohoslužby se sv. Večeří
Páně v 9.00; ve Slatiňanech v 11.00; slouží far. Anna
Lavická. Sbírka při bohoslužbách na Hlavní dar lásky JJ
28. dubna, neděle, bohoslužby v 9.00; slouží Eliška
Havelková; seniorátní rodinná neděle se koná ve
Džbánově; od 10.00 bohoslužby pro děti i dospělé
9.-11. května, vzdělávací soustředění pro chrudimské a
heřmanoměstecké konfirmandy v Hradišti
19. května, sborový výlet do broumovského kláštera
(více info u kurátorky H. Mazurové
24. května, Noc otevřených kostelů
26. května, seniorátní setkání pěv. sborů, Hradiště
2. června, výjezdní bohoslužby do Slatiňan, v 9.30
9. června, svatodušní neděle
6. července, ekumenické setkání, vzpomínka na M.J.
Husa u pomníku,18.30
3.-10. srpna letního tábor pro děti a mládež ve Skleném
4.-10. října podzimní sborový víkend v Bělči n. Orl.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Chrudimi
Velikonoce 2019

Buď Bohu všechna chvála, čest a požehnání, že uslyšet
jsme mohli zvěst o zmrtvýchvstání. V úsvitu ještě
ztemnělé velikonoční neděle hrob životu je dán, když
vyšel z něj náš Pán.

Okno do nebe
Velikonoce jsou pro mne jako otevření okna ze
zimou vychladlého pokoje vstříc hřejivému, sluncem
provoněnému vzduchu. Tím oknem přichází naděje
na něco nového, co promění můj život, co se mě
dotýká, co mě povznáší (i když přesně nevím proč)
a naplňuje radostí. To okno má jednu zvláštnost,
otevírá se zvenčí. Je to Boží okno. Velikonoce jsou
oknem do nebe. Jím nám Bůh dává nahlédnout do
svého Království. Od něj proudí teplo lásky a světlo
naděje do našich smutkem nebo zlobou vychladlých
a potemnělých příbytků. Tou Boží láskou, která se
nás dotýká a proměňuje, je pro mne Ježíš trpící a
Kristus vzkříšený. Velikonoce bez Krista jsou
pěkným jarním prodlouženým víkendem. Velikonoce
s Kristem jsou dny otevřených oken (či dveří), jimiž
k nám září světlo naděje do našeho života s jeho
radostmi i trápeními, i do naší smrti.
Velikonoce jsou pro mou víru jako vitamínová kůra
pro oslabené tělo, okřeje jimi, posílí se, je
povzbuzeno k novému životu..
K letošním Velikonocům Vám přeju ať se Vás také
přes ta otevřená Boží okna dotýká oživující, nadějné
a radostné slovo: „Kristus byl vzkříšen jako první z
těch, kdo zesnuli.“ (ep. Řím 15/20)

Milí přátelé, bratři a sestry,
pěkně Vás zdravíme na Květnou neděli, která je
branou k velikonočním událostem, jež si křesťané
každoročně připomínají. Totiž tu zásadní událost
Boží lásky, která je silnější než smrt, událost
vzkříšení. Chceme Vás pozvat k bohoslužbám a
sborovým setkáním, které se budou konat o
velikonočních svátcích, a také Vás informovat o
tom, co plánujeme ve sboru od jara až do podzimu.
Těšíme se na setkání.
Za staršovstvo sboru
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

Kontakty: mobilní číslo sboru: 739 105 160
mailová adresa: anna.lavicka@evangnet.cz
internetové stránky: http://chrudim.evangnet.cz

