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DÍKY TOBĚ, KRISTE, ZA TY MNOHÉ DARY,
KTERÉ JSI NÁM SVĚŘIL,
ZA KAŽDÝ DEN A KAŽDOU NOC,
ZA KAŽDÉ MOŘE A KAŽDOU ZEM,
ZA KAŽDÉ POČASÍ PŘÍZNIVÉ,
ZA KAŽDÉ KLIDNÉ, ZA KAŽDÉ BOUŘLIVÉ.
KÉŽ KAŽDÝ DEN MÁME NA PAMĚTI TVÉ MILOSRDENSTVÍ,
KTERÉ NÁM TAK ŠTĚDŘE DÁVÁŠ.
VŠE, CO JSME PŘIJALI, OD TEBE POCHÁZÍ,
VŠE, V CO DOUFÁME, Z TVÉ LÁSKY PŘIJDE,
VŠE, Z ČEHO SE TĚŠÍME, JE Z TVÉ ŠTĚDROSTI,
VŠE, OČ ŽÁDÁME, PODLE TVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PŘICHÁZÍ.
BOŽE, TY, OD NĚHOŽ VŠECHNO SVOBODNĚ PLYNE,
NEDOPUSŤ, ABYCHOM BYLI SVĚTEM PŘÍLIŠ SPOUTÁNI,
ANI ABYCHOM HO PŘÍLIŠ SPOUTÁVALI. AMEN

Vzkříšený Pane,
dej, ať máme srdce pro ty prosté věci:
pro lásku, smích, chléb a víno, i pro sny.
Dej nám naději, která roste a zelená se.
Učiň z nás lid,
jehož písní je: Haleluja!,
jehož jménem je láska,
jehož znamením je pokoj.

Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu,
letní rozevlátost odlétá s vlaštovčími křídly a pavučinky babího léta nám nesměle
připomínají, že podzim se blíží a přináší svou úrodu...
V našem sboru budeme slavit svátek Díkčinění za úrodu v neděli 18. října.
Součástí bohoslužeb bude svatá Večeře Páně a poslouží nám také náš pěvecký sbor.
Chcete-li přinést do kostela jako výraz svých díků něco ze svých zahrádek, polí či
kuchyní, jak už se stalo v posledních letech zvykem, je to vítáno. Sbírka při neděli
díkůvzdání je celocírkevní, určená na sociální a charitativní pomoc potřebným.
S počátkem školního roku jsme opět zahájili „provoz“ v nedělní škole pro děti,
která se koná souběžně s bohoslužbami. K setkávání na náboženství přicházejí děti
v pátek od 14.30. Konfirmační příprava navazuje od 16.15. Schůzky mládeže
jsou rovněž v pátek od 19.00. Biblická hodina pro dospělé je v úterý od 18.15. Na
ni pak navazuje sborový zpěv od 19.30. Srdečně zveme dříve narozené bratry a
sestry k setkání při sborové besedě, zpravidla 1. středu v měsíci od 14.00.
Nejbližší setkání bude 7. října. Pokud stojíte o odvoz autem, neostýchejte se to říci,
rádi pro vás zajedeme. Dámský klub se po delší pauze sejde opět ve středu 30 září
ve 20.00. O své zážitky a fotografie z pouti do Santiago de Compostela se s námi
podělí s. Ivana Blehová.
Také letos připravujeme víkendový pobyt, tentokrát v církevním středisku v
Chotěboři ve dnech 9.-11. října. Nejde jen o turistiku, ale také o to, zažít spolu
něco pěkného, o rozhovory a společné večery s písničkami, hrami, promítáním
filmu, ztišením se a nasloucháním... Cena pobytu je 380 Kč pro dospělého (jedná se
o ubytování se dvěma noclehy, bez jídla), dětem do 15 let, jejichž rodiče jsou členy
sboru, hradí ubytování sbor. O jídlo se postaráme společně. Přihlášení zájemci
dostanou podrobné informace.
V sobotu 14. listopadu se sejde v Chrudimi seniorátní konvent.
Prosíme ochotné sestry o příspěvek k pohoštění, jedná se o celodenní jednání a
účastní se ho zhruba 60 delegátů. A děkujeme za jakoukoli pomoc.
V neděli 22. listopadu si sborovou slavností připomeneme 125. výročí
postavení evangelického kostela a 120. výročí založení samostatného sboru v
Chrudimi.
Chceme si tyto pro existenci sboru důležité události připomenout bohoslužbami
se svatou večeří Páně za účasti dřívějšího seniora chrudimského seniorátu Mgr
Miloše Hübnera a besedou s ním na téma „Historie a současnost evangelictví na
Chrudimsku“. Po společném obědě, k němuž se můžete přihlásit, bude od 14.00
přednáška ThD Oty Halamy, historika na evangelické teologické fakultě Univerzity
Karlovy. Prosloví přednášku na téma s poněkud provokujícím názvem „Svatý Jan
Hus“. Letos mu vychází i stejnojmenná kniha.

Během adventu bychom, stejně jako vloni, rádi uspořádali benefiční trh ve
prospěch léčby Terezky Vargové z Chrudimi. Rádi přijmeme vaše rukodělné
výrobky, domácí cukroví, nakládanou zeleninu..., které bychom mohli zde prodávat
a výtěžek odevzdat na prokazatelně dobrou věc.
***
Instalace kazatelů v seniorátu:
Drahomíry Havlíčkové-Duškové v Čáslavi 25.10.
Benjamína Kučery v Opatovicích 22.11.
Instalace nově zvolené synodní rady:
V sobotu 21. listopadu v Praze , v kostele u Salvátora, ve 14.30. Novým synodním
seniorem, jež bude uveden do úřadu, je Mgr Daniel Ženatý, dosavadní farář v
Pardubicích.
Celocírkevní sjezd (nejen) evangelické mládeže
Litoměřice, 2.-4. října
***
Chcete-li vědět více o tom, co se ve sboru děje, získat informace o pravidelných
setkáních, o tom, co připravujeme, chcete-li si prohlédnout fotografie z toho, co už
proběhlo, navštivte naše webové stránky: http://chrudim.evangnet.cz
Stojíte-li o rozhovor, návštěvu či duchovní službu, můžete se domluvit s farářkou
Annou Lavickou na tel. čísle: 739 105 160 nebo 739 244 612
Děkujeme Vám všem, kdo jste svým finančním darem projevili solidaritu s
potřebnými lidmi u nás i ve světě. Letos jsme v našem sboru podpořili sbírku pro
Diakonii ve výši 6.660 Kč; pro křesťanskou službu 3000; sbírku pro Etiopii 13.400,
sbírku pro Nepál: 15.400 Kč. Děkujeme také za vaše dary, nedělní sbírky a
pravidelný salár, jimiž pomáháte financovat chod našeho sboru a údržbu sborových
budov.
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