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Milí přátelé, sestry a bratři,
s blížícími se velikonočními svátky Vás chceme pozvat k bohoslužbám, které budeme v
našem sboru o Velikonocích slavit. Můžete se připojit k radosti z jasu, který se do života
vlévá velikonočním poselstvím: „Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal, haleluja!“ Přejeme vám
požehnané jarní a velikonoční obnovování života a nadechnutí naděje, která nezahanbuje.
Za staršovstvo sboru
Hana Mazurová, kurátorka

Anna
Lavická, farářka
***

Zamyšlení velikonoční:

Kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych
získal věčný život?“ [...] Ježíš mu odpověděl: „[…] jdi, prodej, co ti patří,
rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ (Mt 19;
15, 21)
Taky vás napadlo, jestli Ježíš tou odpovědí vlastně nepopírá velikonoční zvěst? Její
základní smysl přece je, že v Kristu, v jeho smrti a vzkříšení, přišlo spasení všem lidem,
chudým i bohatým. Teď to ale vypadá, jako by ti druzí byli z podílu na věčném životě
vyloučeni. Ježíš navíc vůbec nevysvětlí, proč zrovna rozdání majetku je tím klíčem ke
Království nebeskému.
Snad nám může pomoct tohle dilema překonat, když si uvědomíme, že to není Ježíš, ale
bohatý mladík, kdo zde zastává představu, že spasení je potřeba si zasloužit nějakým
dobrým skutkem. A Ježíšova odpověď ukazuje bezvýchodnost takového uvažování. Každý
nakonec objeví nějaké pouto, od kterého se není schopen oprostit a skrze které na něj působí
hřích. Může to být majetek, ale taky práce nebo rodina – cokoliv, čemu dáme přednost před
pomocí bližnímu v nouzi.
Stejnou otázku jako bohatý mladík si kladl i Martin Luther. A udělal toho hodně: stal se
mnichem, vystudoval teologii, byl vysvěcen na kněze, ale stále viděl, že by toho mohl
udělat ještě víc. A pak, v hlubokém zoufalství, pochopil smysl té Ježíšovy odpovědi: na
otázku, co mohu udělat pro své spasení, Ježíš odpovídá „nemůžeš pro to udělat nic“. A taky
pochopil, že ta odpověď má ještě nevyslovenou pointu, která zní „Ale já mohu“. Ježíš totiž
všechno dělal nezištně. A to až do poslední chvíle – své rozhodnutí podstoupit smrt na kříži
neučinil proto, aby tím zajistil spásu sobě, naopak, jeho poslední slova „Proč jsi mě

opustil?“ odrážejí přesvědčení, že umírá zavržen od Boha, aby skuteční viníci unikli věčné
smrti. Ale tu zmíněnou pointu naplno vyslovil Bůh, když Ježíše vzkřísil a nám tím vyjevil,
že život věčný jsme získali úplně nezaslouženě - řečeno s Martinem Lutherem - „Pouhou
milostí“.
Tomu, kdo tohle přijme, přichází do života radost velikonoční. Tu vám, bratři a sestry,
přeju.
Jan Lavický, student ETF UK
Informace ke svatodušní neděli:

Bratři a sestry, na staršovstvu jsme se domluvili, že letošní svatodušní bohoslužby
uspořádáme společně pro celý sbor v naší kazatelské stanici ve Slatiňanech. Vycházíme z
toho, že působení Ducha svatého není vázáno na místo (na kostel, do kterého jsme zvyklí
chodit), ale na společenství, které se schází kolem Božího Slova, ať už je to kdekoliv. Máme
za to, že svatodušní neděle je zvlášť vhodnou příležitostí, jak povzbudit naši početně slabou
kazatelskou stanici a vytvořit radostné společenství u stolu Páně i s těmi bratřími a sestrami,
se kterými se běžně nesetkáváme. Kromě toho, řada z vás ve Slaťiňanech již dávno nebyla
(a někteří dokonce ještě vůbec) a rádi se tam opět podíváte :-)
Chrudimských bratřím a sestrám, kteří by o to stáli, nabízíme dopravu autem do Slatiňan
i zpátky.
Sváteční i ostatní setkání v době postní a velikonoční:

4. dubna, úterý biblická hodina v 18.15; zkouška sborového zpěvu v 19.30
5. dubna, středa, schůze staršovstva v 19.00
9. dubna, Květná neděle, bohoslužby v 9.00, káže seniorátní jáhen Michal Branda (A.
Lavická slouží v Pardubicích a Horním Jelení)
11. dubna, úterý, se biblická hodina nekoná
13. dubna, Zelený čtvrtek, pašijové bohoslužby v 17.00, po nich následuje zkouška
pěveckého sboru
14. dubna, Velký pátek, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00 (vyučování náboženství,
konfirmační příprava ani setkání mládeže se vzhledem k velikonočním prázdninám
nekonají)
16. dubna Velikonoční neděle, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00; ve Slatiňanech v 11.00
(chrámová sbírka při bohoslužbách na Boží hod bude věnována jako každoročně na Hlavní
dar lásky Jeronýmovy Jednoty, letáček s informacemi je přílohou tohoto listu)
18. dubna, úterý, biblická hodina v 18.15; zkouška sborového zpěvu v 19.30
19. dubna, středa, ekumenická velikonoční bohoslužba; kostel sv. Michala v 18.00
23. dubna, neděle, jarní sborový den s hostem Mgr Janem Dusem, ředitelem střediska
humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE ; bohoslužby v 9.00; po bohoslužbách v
sále bude od 10.30 následovat přednáška s besedou na téma: „Humanitární pomoc
evangelíků ve světě“. Zakončíme společným obědem (na který se, prosím, přihlašujte) cca
ve 12.30. Odpoledne od 17.00 vás zveme na 3. část cyklu koncertů „Radosti života“ s
názvem Gospel & blues. Vystoupí hudební uskupení Broken Harp a Paul Batto jr.
30. dubna, neděle, bohoslužby s dětmi v 9.00
Co plánujeme ve sboru v jarních a letních měsících:

14. května, neděle, 4. část cyklu koncertů „Radosti života“ s názvem „Africké

spirituály“ v podání skupiny Kiesse Nzamba, jako host vystoupí americký bluesman David
Evans od 17.00
21. května, neděle, sborový výlet do Dvora Králové a na Kuks. Zájemci nechť se přihlašují
u s. kurátorky Hany Mazurové
26. května, pátek, Májový koncert ZUŠ Chrudim, už tradičně konaný u nás v kostele v
17.00
4. června, neděle svatodušní. Pro celý sbor se bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně
budou konat v v naší kazatelské stanici, v kostele ve Slatiňanech, začátek je 9.30.
Odpoledne bude od 16.00 na stejném místě 5. část cyklu koncertů „Radosti života“ s
názvem „Lano z nebe“, vystoupí Jarda Svoboda a Caine-Mi.
9. června, pátek, Noc otevřených kostelů, k níž se v Chrudimi připojí i náš evangelický
kostel
25. června, neděle, pokračování 4. části cyklu koncertů „Radosti života“ s názvem
„Africké spirituály“ v podání skupiny Nsango Malamu
6. července, čtvrtek, ekumenické setkání s připomínkou upálení M.J. Husa; pořádá město
Chrudim a církevní ekumena
29. července - 5. srpna, letní táborový pobyt s dětmi a mládeží ve Skleném na Vysočině,
opět společně s heřmanoměsteckými. Přihlašovat děti můžete u farářky A. Lavické, nejlépe
do konce května.
22. - 24. září je rezervovaný termín pro sborový víkend; letos pojedeme do Jánských Lázní;
bydlet budeme v chatě Villa, stravovat se budeme v Sola Fide. Prostředí je tu vhodné jak pro
rodiny s malými dětmi, tak pro osoby s pohybovým postižením i pro seniory. Dětem do 15
let poskytuje náš sbor cenové zvýhodnění.
Co se chystá v seniorátu:

V neděli 11. června se bude konat seniorátní setkání pro všechny generace, v jehož rámci
se uskuteční také setkání pěveckých sborů, tentokrát ve sboru v Čáslavi.

