Farní sbor ČCE v Chrudim

STROM ŽIVOTA
Pán Ježíš pod tíhou
stromu života:
dobré nese plody
Boží dobrota.

Bohu chválu vzdejme,
žijme ze světla,
závrati nedbejme,
pád nás neleká.

Kyrie eleison,
smiluj se, Pane,
dej, ať spolu s Tebou
z mrtvých vstaneme.

Kyrie eleison,
smiluj se, Pane,
dej, ať spolu s Tebou
z mrtvých vstaneme.

V pozemském údolí
prosme společně,
ať nás pokoj milý
chrání bezpečně.

Země si nás žádá,
žene do hlubin,
nebe nás však zvedá,
miluje nás Syn.

Kyrie eleison,
smiluj se, Pane,
dej, ať spolu s Tebou
z mrtvých vstaneme.

Kyrie eleison,
smiluj se, Pane,
dej, ať spolu s Tebou
z mrtvých vstaneme.

Země si nás žádá,
smrti semeno,
k nebi Duch nás zvedá,
Boží rameno.

Pod smrtelnou tíhou
stromu života
dobré nese plody
Páně dobrota.

Kyrie eleison,
smiluj se, Pane,
dej, ať spolu s Tebou
z mrtvých vstaneme.

Kyrie eleison,
smiluj se, Pane,
dej, ať spolu s Tebou
z mrtvých vstaneme.

Wilhelmus Barnard

Předvelikonoční dopis členům sboru

březen 2009

http://chrudim.evangnet.cz

Milí přátelé, sestry a bratři,
zdravíme Vás uprostřed postního období.
Chceme Vám tímto dopisem připomenout, že
do Velikonoc – toho svátku nepochopitelné
Boží lásky, která se v Ježíši Kristu vlomila do
světa - zbývají právě tři postní neděle, ta čtvrtá neděle, 12.dubna, je už
Boží Hod velikonoční. Srdečně Vás zveme do sborových shromáždění
(nejen) během velikonočních svátků. Přinášíme Vám také informace o
dalším dění v evangelickém sboru. Našim přáním je, aby také tento
dopis povzbudil vědomí Vaší sounáležitosti k našemu – Vašemu sboru:
že k nám patříte, že o Vás stojíme, že se za Vás modlíme, že se těšíme
na společná setkávání kolem Božího Slova. Přejeme Vám, aby týdny a
dny spějící k Velikonocům byly pro Vás obdobím zvýšené vděčnosti a
pokorného soustředění. - Je tady totiž cosi (Velikonocemi se to stalo),
na co stojí za to se soustředit, položit si otázku nad svým životním
směřováním: zda jdu za Kristem nebo zda se míjíme... Postní období je
dobrá příležitost udělat v sobě, ve svém srdci prostor, místo pro to
nové, co s Ježíšem vstupuje do života. Využijme ty dny, dělící nás od
Velikonoc a nakypřeme svá srdce, vytrhejme plevel, odstraňme
kameny, aby ta dobrá zpráva o Bohu, který se nám a za nás z lásky
vydal, měla kam dopadnout a zapustit kořeny... A ujmout se a působit,
abychom v Něho rostli, totiž v Krista. V strom života.
Děkujeme Vám všem, kdo na svůj sbor s láskou myslíte a dáváte to
nejrůznějšími způsoby najevo.
Za staršovstvo
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

Bohoslužby a další sborová setkání v období postním a
velikonočním:

Z připravovaných sborových a seniorátních akcí Vás
upozorňujeme zvlášť na následující:

18.3. středa, Biblická hodina na Mýtkách v 18.00
22.3. 4. neděle postní v 9.00, rodinné bohoslužby
setkání střední generace v 19.00; náš host Petr Martinovský bude
vyprávět o své cestě do Santiago de Compostela
25.3. dámský klub ve 20.00
29.3. 5. neděle postní, bohoslužby v 9.00, při nich proběhne Výroční
sborové shromáždění (zprávy k němu jsou součástí tohoto
dopisu) Začíná letní čas
30.3. pondělí, schůze staršovstva v 19.00
1.4. středa, sborová beseda ve 14.00
5.4. Květná neděle, bohoslužby v 9.00, ve Slatiňanech v 10.30
8.4. středa, biblická hodina na Větrníku; 18.00
9.4. Zelený čtvrtek, bohoslužby s pašijovým čtením v 17.00
10.4. Velký pátek, bohoslužby v 9.00 a v 17.000 se sv. Večeří Páně
12.4. Neděle velikonoční v 9.00, ve Slatiňanech v 10.30 se sv. Večeří
Páně
Chrámová sbírka při bohoslužbách na Boží hod bude věnována
jako každoročně na Hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty.
Informační letáček JJ je přiložen k tomuto dopisu.
19.4. neděle v 9.00, káže švýcarský farář Bernard Martin (česky); bude
také vyprávět o svém pobytu v Mexiku
22.4. středa, biblická hodina na Mýtkách v 18.00
26.4. neděle v 9.00; seniorátní den křesťanské služby, káže farář Jan
Široký;
odpoledne ve 14.00 přednáška na téma: Sociální rozměr židovství
29.4. středa, dámský klub ve 20.00

8.-10. 5. soustředění konfirmandů v (budeme tentokrát pobývat v
Telecím)
21.5. svátek Nanebevstoupení Páně v 17.00 v kostele
22.-24.5. sborový víkend v Sola Fide v Jánských lázních (ještě je
možno se přihlásit)
31.5. neděle svatodušní a slovnost konfirmace se sv. Večeří Páně
7. 6. seniorátní den rodiny v Horní Čermné
14.6. seniorátní setkání pěveckých sborů v Trnávce
28.6. seniorátní schůze zástupců Jeronýmovy Jednoty, Trnávka

***
Rádi bychom Vás také informovali o letním pobytu pro děti, který
připravujeme od 10. do 16. srpna. Tábořit budeme tentokrát ve
Svratouchu na evangelické faře. Děti můžete přihlašovat do půli
června.
A ještě prosbu nakonec:
Prosíme Vás, zda byste při výročním sborovém shromáždění mohli
uvést na podpisovou listinu vedle svého jména také aktuální kontakt na
Vás, telefonní nebo mailový. V situaci, kdy řada pevných linek byla
zrušena, nemáme na mnohé z Vás žádný kontakt – pro případ návštěvy
nebo nějaké naléhavé okolnosti. Pokud byste z nějakých důvodů
nechtěli telefon či e-mailovou adresu takto zveřejnit, zašlete ji prosím
elektronicky na adresu kazatelky: anna.lavicka@evangnet.cz.
Děkujeme za laskavost.

