Farní sbor ČCE v Chrudimi

Bohoslužby a ostatní sborová setkání:
10. 12. druhá adventní neděle, bohoslužby v 9.00; slouží far. Pavel Jun; far. A.
Lavická administruje v Pardubicích a Horním Jelení. Adventní dobročinný trh
„Dárek pro radost“ se koná od 10.30 do 14.30 v prostorách evangelické fary.
12. 12. úterý, biblická hodina v 18.15; sborový zpěv v 19.30
15. 12. pátek, setkání dětí na náboženství ve 14.30; setkání seniorátní mládeže v
19.00 na faře v Chrudimi
16. 12. sobota, zkouška vánoční hry s dětmi v 10.00 v kostele
17. 12. třetí adventní neděle, dětská vánoční slavnost, bohoslužby s dětmi,
divadelní hrou „Na arše v šest“ a nadílkou v 9.00; slouží far. A. Lavická
19. 12. úterý, adventní koncert ZUŠ Chrudim v 18.00 v kostele;
bohoslužby v Senior Rezidenci v 15.00; zkouška pěv. sboru ve 20.00
20. 12. středa, biblická hodina v 18.15
24. 12. sobota, čtvrtá adventní neděle, bohoslužby v 9.00; štědrovečerní
bohoslužba v 16.00; slouží far. A. Lavická
25. 12. pondělí, Boží hod vánoční, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00, ve
Slatiňanech v 10.45; slouží far. A. Lavická
31. 12. neděle, bohoslužby na přelomu roku, s poděkováním za uplynulý rok a
s výhledem do roku nového v 9.00
1. 1. pondělí, Nový rok 2018, státní svátek, bohoslužby se nekonají
2. 1. úterý, biblická hodina a sborový zpěv se nekonají
3. 1. středa, sborová beseda ve 14.00; staršovstvo v 19.00
5. 1. pátek, setkání dětí na náboženství ve 14.30; konfirmační příprava v
16.00
7. 1. neděle, bohoslužby v 9.00; slouží far. A. Lavická
V týdnu 8.1. - 15.1.2018 se koná Alianční týden modliteb.

Adventní a vánoční dopis členům sboru

prosinec 2017

* * *
Milí přátelé,
přejeme Vám, aby adventní čas i Vánoce byly pro vás dobou, kdy se budete v
dobrém potkávat s druhými, kdy budete mít čas dobré slovo slyšet i promluvit,
potěšit, povzbudit, pohladit, utřít slzy. A být tak připraveni, otevřeni pro Toho,
kdo pomůže, potěší, povzbudí, když naše pohlazení a pěkné slovo nestačí. Pro
Boží lásku, která nám svítí do života jako hvězda a pomáhá rozjasnit tmu a
smutek.
Za staršovstvo evangelického sboru v Chrudimi
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

I vzdejdeť proutek z pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce
ponese. Na něm odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti,
Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy. (Iz 11/1-2)

Izajášova píseň o vánočním stromku

Informace ze života sboru

Všude je touhle dobou potkáváme - na náměstích, v nákupních centrech, ve
školách, v kostelích, na zahrádkách před domy i v domácnostech – nazdobené a
blikající vánoční stromečky, ověšené cukrovím či lesklými ozdobami. Zpívá se
o nich v koledách. Po vánočním čase koledy doznějí a stromky jsou odzdobeny
a uklizeny. Pro všední, nesváteční dny nemají význam.
Dávnověký prorok Izajáš zpívá také píseň o stromečku, který ale vůbec není
nazdobený a oslnivý. Naopak, je to sotva proutek, výhonek, který vyrůstá z
tlejícího pařezu. Přesto je to píseň v nejlepším slova smyslu vánoční. Protože
zpívá o tom, co je na Vánocích nejpodstatnější: o dobré zprávě, o naději, o
Božím jednání ve prospěch nás, lidí.
Izajášův stromeček nepotřebuje blýskavé ozdoby, protože je ozdoben
vlastním, podivuhodným ovocem: moudrostí a rozumností, spravedlností a
právem, nevoní sice jehličím, ale dýchá z něj Boží blízkost. A není tu jen pro
sváteční čas, ale pro čas každý, i pro dobu potemnělou a smutnou.
Ta Izajášova píseň o proutku, o stromečku, který vyrašil z pařezu, tam, kde se
už nic nedalo čekat, je krásným obrazem, jakých písně užívají, aby popsaly to,
na co běžná, všední řeč nestačí: obrazem Lásky, která daruje (probouzí) život
tam, kde už všechno jakoby ztrouchnivělo: velkými křivdami, ublížením,
bolestí, smrtí někoho blízkého, kde je těžko při pomyšlení na budoucnost, kde
není daleko k myšlence, že Bůh je vzdálený, že o nás neví... Izajáš svou
písničkou odkazuje k záchraně, k budoucnosti od Boha, který není vzdálený,
který je „Bůh s námi“, Imanuel.
Křesťané od počátku tuhle Izajášovu písničku přijali za svou, protože jim
připomínala: v Ježíši je Bůh s námi. Když člověk ve svém životě přestane
počítat jen sám se sebou a začne počítat s Bohem, i tam, kde se už nic nedalo
čekat (jako ve shnilém pařezu), začne vidět svět, druhé lidi i sebe v jiném světle
– dotkne se jej pokoj a důvěra, které člověka naplní a neodezní po pár
svátečních chvílích.
Ta Izajášova vánoční píseň má ještě řadu slok, všechny by se nám sem
nevešly, tak přidám aspoň ještě jednu: „Milosrdenství mé od tebe neustoupí a
smlouva pokoje mého se nepohne“, praví Hospodin. (Iz 54,10).
Milí bratři a sestry, toto zaslíbení ať vás provází ve dnech letošního adventu i
Vánoc. A také každý všední den.
(Anna Lavická)

DÁREK PRO RADOST - v neděli 10. prosince adventní dobročinný trh
Už čtvrtým rokem pořádáme na evangelické faře v Chrudimi „bazárek“
rukodělných výrobků a dárkového zboží; jeho výtěžek bude letos věnován
Elišce Svobodové z Chrudimi na rehabilitační pomůcky, potřebné pro člověka
na vozíčku.
Bazárek bude probíhat od 10.30 do 14.30 Kromě nákupu dárků se můžete
občerstvit domácími koláči a horkými nápoji.

Pane, děkujeme Ti za ujištění Tvou blízkostí. Učiň z našich srdcí místo, kde
zpívají andělé píseň chvály..
Amen

PUBLIKACE
Je možné si zakoupit Evangelický kalendář a příručku Na každý den pro
příští rok. Cena za jeden výtisk je 115 a 105 Kč. Nabízíme také sadu textů,
týkajících se víry, Večeře Páně, křtu, svatby, pohřbu, jak je ve světle Písma
chápe naše církev. Jsou to pěkně graficky znázorněné brožurky, vhodné i jako
dárek. Pokud byste si chtěli objednat časopis Český Bratr nebo týdeník
Kostnické jiskry, můžete tak učinit do 17. prosince t.r.
Sbírku na dětskou vánoční nadílku konáme po celé adventní a vánoční
období. Děkujeme za vaše dary. Děkujeme vám všem, kdo jste i v uplynulém
roce náš sbor podporovali různými způsoby: svou aktivní účastí, modlitbami,
finančními dary. Máte-li přístup na internet, můžete si vyhledat webové stránky
sboru, kde najdete aktuální informace o tom, co se ve sboru děje, i fotografie ze
sborových setkání http://chrudim.evangnet.cz
Informace sborového pokladníka br. Jiřího Motyčky: Kdo chce vystavit
potvrzení o darech církvi (sboru) za letošní rok, nechť se laskavě nahlásí u
pokladníka do 15. ledna 2018. Jenom těm bude potvrzení vystaveno.
V březnu příštího roku nás ve sboru čeká volba nového staršovstva na
šestileté období. Staršovstvo připravuje kandidátní listinu, s níž budete včas
seznámeni.
Budete-li chtít něco probrat s farářkou A Lavickou nebo si domluvit
návštěvu, můžete zavolat na telefonní číslo 739 105 160. Je to mobilní číslo
sboru.

