17. prosince, pondělí, instrumentální koncert dětského
souboru Bonifantes od 18.00
18. prosince, úterý, adventní koncert ZUŠ Chrudim od
18.00
21. prosince, pátek, adventní koncert Michaly Sablíkové
a Natálie Štorkové, studentek konzervatoře Pardubice,
varhanní doprovod Radka Piskačová, od 18.00
23. prosince, čtvrtá adventní neděle, bohoslužby s
divadelní hrou „Anděl Páně“ v podání dětí a mládeže v
9.00
24. prosince, pondělí, štědrovečerní bohoslužby v 16.00
25. prosince, úterý, Boží hod vánoční, bohoslužby se sv.
Večeří Páně v 9.00, ve Slatiňanech v 11.00; slouží far. A.
Lavická
30. prosince, neděle, bohoslužby v 9.00; slouží far. Jan
Mikschik z Krouny (far. A. Lavická slouží v Krouně)
31. prosince, pondělí, silvestrovské bohoslužby s
poděkováním za uplynulý rok v 16.00
1. ledna, úterý, Nový rok 2019, bohoslužby se sv. Večeří
Páně v 9.00
2. ledna, středa, sborová beseda ve 14.00
3. ledna, čtvrtek, staršovstvo v 18.00
4. ledna, pátek, setkání dětí na náboženství ve 14.30;
konfirmační příprava v 16.00
6. ledna, neděle, bohoslužby v 9.00; ve Slatiňanech v
10.30; slouží far. A. Lavická

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Chrudimi
Vánoce 2018

Už nyní máme k dispozici termín a místo letního tábora
pro děti a mládež: Sklené, 3. -10. srpna 2019. Prosíme,
pamatujte na to, až budete plánovat letní aktivity.

„Slyš, jaká to libá píseň, rozléhá se po nebi?
Andělů to svaté sbory Pána Boha velebí.
Je to píseň o radosti, jež je všemu stvoření:
Sláva Bohu na výsosti, síla,moc i spasení. (EZ 297)

Vánoční dárek
„Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale
aby skrze něj byl svět zachráněn.“ (Jan 3,17)

Dostali jsme dárek. Na Vánoce. Je zabalený, ještě
nevíme, co v něm je… Dárek od Pána Boha. On je
odesílatel, my jsme adresáti.
Rozbalujeme.
Čteme průvodní dopis:
„Posílám vám to nejcennější co mám, svého Syna.
Mějte ho rádi. On se těšil, má vás totiž hodně rád.“
Pán Bůh poslal svého Syna, aby byl s námi. Doma,
na světě, v našich starostech.
Chceme Tě přijmout, Pane. (L. Ridzoňová)
Modlitba: Milý Bože, děkujeme za Tvůj advent, Tvé
přicházení k nám, děkujeme za Vánoce, svátky Tvé
lásky k nám. Prosíme, proměňuj naši všednost,
spěch, chlad. Otevírej nám oči pro své přicházení.
Dávej radost, výhled, pokoj. Pomáhej vidět dobro,
dávat lásku, být blízko těm, kdo nás potřebují.
Chtěli bychom být svědky Tvé naděje, která není z
nás. Prosíme za nemocné, smutné, umírající, za ty,
kdo se bojí o své blízké, za ty, kdo slouží, pečují, v
lásce dávají sebe.
Zachraňuj svět už teď, prosíme. Amen

Milí přátelé, bratři a sestry,
jménem staršovstva chrudimského evangelického
sboru Vám děkujeme za všechny Vaše dary, které
jsme od Vás v uplynulém roce přijali. Děkujeme
Vám všem, kdo pravidelně platíte salár v hotovosti
nebo převodem na účet sboru; dáváte tím najevo,
že Vám na sboru záleží a že si přejete, aby tady
evangelický sbor byl a působil i nadále. Děkujeme
také vám, kdo prostřednictvím našeho sboru štědře
přispíváte potřebným lidem doma i ve světě (v
letošním roce např. na postní sbírku pro Diakonii, na
Jeronýmovu jednotu, sbírku na pomoc Indonésii, na
adventní dobročinný trh).
Děkujeme, že se umíte dělit nejen o peníze, ale
také o své srdce. Pán Bůh vám žehnej.
Přejeme vám, aby čas adventní i vánoční byl pro
vás časem svátečního spočinutí, pokoje a radosti z
Boží i lidské blízkosti.
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

Kontakty: mobilní číslo sboru: 739 105 160
mailová adresa: anna.lavicka@evangnet.cz
internetové stránky: http://chrudim.evangnet.cz

