Modlitba za pravdu
(Karel Čapek, Lidové noviny, 25. září 1938)
Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav
dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí
lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi
propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se
bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné
soužití mezi lidmi a národy, je li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik
opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha
má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivit souseda a
čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce
si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navazovat
vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež
zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše.
Bože, tak hrozně je zraňována duše tohoto národa. Jak tohle se má jednou
zahojit nebo odpustit!Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, na
věky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo
aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?
Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější
než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud
mohou být lidské vztahy korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude
smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoli
národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí;
každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější
hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.
Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.
Jaké to bylo podivné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho
státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne
generální útok na náš stát a národ a už předem razil heslo pro toto utkání. S
tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do
míru.
Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví
jazykem kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!“
(citováno z knihy Erika Taberyho „Opuštěná společnost“)
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Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. (Kaz 11/1)
… Pustit něco, co mi patří, něčeho se zříci a rozdělit se s druhými, kteří
to potřebují. Obdarovávat chlebem hmotným, když člověk má nouzi a
strádá. Ale i chlebem nehmotným. Vlídností, úsměvem, zájmem o druhého,
všednodenní solidaritou. To je pro život potřebné jako chléb, pro život
naplněný a smysluplný. Pustím ze svého, obdaruji– ale vlastně neztrácím,
vrátí se mi to zpět - třeba ve formě úsměvu, radosti, vděčnosti, přátelství,
třeba tam, kde jsem to právě nečekala. I Bůh takto „pouští ze svého“,
obdarovává nás dobrými dary.
A moudrý Kazatel (ten starozákonní) jen naznačí: Dělejte to také tak.
„Pouštěj chléb svůj po vodě, rozděl svůj díl na sedm, ba i osm…“ Sdílej se s
druhými, i když to není bez námahy, však se jednou shledáš s ovocem té
práce. Pouštěj chléb svůj po vodě, však se s ním shledáš. Co víc by k tomu
mělo být ještě řečeno? Snad jen to, že pravda je v nezištné službě a život
věčný je v nezištném milosrdenství – jak nám to ukázal Bůh v příběhu
Ježíšově.
(z kázání AL, Díkčinění 2016)

Milí přátelé v Kristu, sestry a bratři,
s podzimem i v v našem evangelickém sboru zahajujeme nový školní rok;
po krásném létu a prázdninových měsících, které utekly jako voda, se opět
vracíme k pravidelným setkáním v týdnu. Na bohoslužby letní měsíce vliv
nemají, ty se konají každou neděli po celý rok v 9.00 v Chrudimi a první
neděli měsíci v 10.30 ve Slatiňanech.
K setkávání na náboženství se budou děti scházet v pátek od 14.30 do
15.45. V konfirmační přípravě pokračujeme v dvouletém cyklu rovněž v
pátek od 16.00. Schůzky mládeže se letos budou konat v pátek od 19.00,
jednou v měsíci je pravidelné setkání seniorátní a jednou za měsíc společná
mládež v Heřmanově Městci. Biblická hodina pro dospělé má svůj
pravidelný čas v úterý od 18.15. Dokončujeme výklad evangelia podle
Matouše a od Nového roku s chceme zamýšlet nad starozákonní knihou
Jozue. V úterý od 19.30 jsou zkoušky sborového zpěvu. Sborová beseda
je nabídkou setkání pro “dříve narozené“ a má své místo zpravidla 1. středu
v měsíci od 14.00. Nejbližší setkání bude 4. října. Staršovstvo se schází
rovněž 1. středu v měsíci od 19.00. Od jara konáme také bohoslužby v
Senior Rezidenci v Chrudimi, vždy čtvrtou středu v měsíci od 15.00.
Svátek Díkčinění za úrodu a zároveň podzimní sborový den budeme
slavit v neděli 15. října. Naším milým hostem bude bratr senior Jakub
Keller, který povede bohoslužby se svatou Večeří Páně . Po bohoslužbách s
ním bude beseda na téma „Sbor jako otevřené společenství“ a příležitost k
rozhovoru. Sborový den zakončíme společným obědem, můžete se
přihlašovat již nyní.
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, ne jen pro dekoraci, ale také pro atmosféru vděčnosti. Sbírka při
neděli díkůvzdání je celocírkevní, určená na sociální a charitativní pomoc
potřebným.
Biblické postavičky
Kurz výroby biblických postaviček se bude konat v našem sboru 3. - 4.
listopadu 2017. Začíná v páteční podvečer a pokračuje celou sobotu. Je
třeba se účastnit celého kurzu. Biblické postavičky jsou výbornou pomůckou
při vyučování náboženství, pří rodinných bohoslužbách, ale také při
katechetické práci s dospělými. Biblické postavičky byly původně vytvořeny
ve Švýcarsku, postupně se rozšířily do dalších zemí. Vyrábějí se v kurzech
vedených lektorkou.

Adventní dobročinný trh o 2. neděli adventní, 10. prosince
Už čtvrtým rokem pořádáme na evangelické faře v Chrudimi „bazárek“
rukodělných výrobků a dárkového zboží;, nazvaný „Dárek pro radost“,
jehož výtěžek bude letos věnován třiadvacetileté Elišce Svobodové, člence
našeho sboru, na rehabilitační pomůcky, usnadňující život člověku na
vozíčku. Eliška řekla moudrou a důležitou větu: „Přála bych si, aby lidé
kolem nevnímali nejdřív vozík a až za ním mne, ale aby viděli nejdřív mne,
jak člověka., který je, shodou okolností, na vozíku“.
Akce pro mládež
6. - 8. října, Celocírkevní sjezd (nejen) evangelické mládeže v Jablonci nad
Nisou
3. - 5. listopadu, Seniorátní dny mládeže v Hradiště
24. - 25. listopadu, Setkání mládeže a sobotní florbalový turnaj v České
Třebové
Seniorátní konvent
Koná se v sobotu 11. listopadu v Chrudimi. Prosíme ochotné členy
sboru o pomoc při zajištění občerstvení pro poslance konventu (cca 60 lidí).
Děkujeme za jakoukoli pomoc.
***
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
Zajímá-li vás aktuální dění z celé církve a stanoviska synodní rady k
církevním i společnským tématům, informace najdete na webových
stránkách ČCE: http://www.e-cirkev.cz/
Za staršovstvo
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

