Bohoslužby a ostatní sborová setkání:
6. 12. úterý, biblická hodina v 18.15; sborový zpěv v 19.30
7. 12. středa, sborová beseda ve14.00; schůze staršovstva v 19.00
9. 12. pátek, setkání chrudimské a pardubické mládeže v 19.00
10. 12. sobota, zkouška dětí a mládeže na vánoční divadlo v 10.00
11. 12. třetí neděle adventní, bohoslužby v 9.00; po bohoslužbách se bude
konat adventní dobročinný trh rukodělných výrobků a dárkového zboží
17. 12. sobota, zkouška vánočního divadla s dětmi a mládeží od 10.00;
benefiční koncert hudebního souboru KVINTETKY s průvodním slovem Jany
Trojanové, pořádaný ve prospěch léčby Terezky Vargové.
18. 12. čtvrtá neděle adventní, dětská vánoční slavnost, bohoslužby s divadlem
a zpíváním, 9.00
24. 12. sobota, Štědrý den, bohoslužby v 16.00
25. 12. neděle, Boží hod vánoční, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00, ve
Slatiňanech v 11.00
31. 12. sobota, Silvestrovské bohoslužby v 16.00
1. 1. neděle, Novoroční bohoslužby v 9.00 se sv. Večeří Páně, Slatiňany
11.00
Ve vánočním období 27.12. se nebude konat biblická hodina.
V týdnu 9.1.- 15.1.2017 se koná Alianční týden modliteb.

***
Od listopadu byla farářka Anna Lavická pověřena administrací pardubického
sboru, který je v současné době bez faráře. Druhou neděli v měsíci bude tedy
pravidelně kázat Pardubicích a v Chrudimi se musí nechat zastoupit jiným
kazatelem nebo presbyterskou službou se čteným kázáním.

***
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme vám, aby čas adventní i vánoční byl
pro vás časem svátečního spočinutí pokoje a radosti z blízkosti Boží i lidské.
Za staršovstvo
Hana Mazurová
kurátorka

Anna Lavická
farářka

Farní sbor ČCE v Chrudimi
Adventní a vánoční dopis členům sboru
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Autorkou obrázkuje konfirmadka Alžběta Lášková.
Biblický text je z proroka Micheáše 5,1.

Betlém

Informace ze života sboru

K adventu patří vyhlížení, očekávání, těšení se na Vánoce, na svátek Ježíšova
narození. V mnoha rodinách v době adventu a vánoc to očekávání a vyhlížení
provází stavba „betlémů“. Obvykle se to s betlémem dělává tak, že když se
staví, tak se do něj dají všecky postavičky najednou. My jsme vloni v kostele
také stavěli „betlém“ do kterého ale přibývaly postavičky postupně až do
Vánoc, kdy se objevilo očekávané Jezulátko. Je dobré, když se advent
neuspěchá, když se předčasně nenahrazuje Vánocemi, obojí má svůj zvláštní a
vzácný čas i význam.
Smyslem adventu je očekávat Ježíšův příchod, sem k nám, mezi lidi, do
tohoto světa. Kde je sice stále leccos tmavého, ale světla, která v této době
zažeháme, nám mají připomínat, že na tu temnotu nejsme sami, že je tu „světlo
betlémské“ a že aspoň kousek z toho Božího světla můžeme nést každý v sobě.
V řadě měst a obcí , nejen v naší zemi, je zvykem, že před vánočními svátky
přivezou skauti Betlémské světlo. Lidé si pro ně chodí s lampičkami a svíčkami
a dělí se o ně dál, se svými přáteli, sousedy, známými… Je to pěkné symbolické
vyjádření toho, že láska Boží, kterou jsme poznali v betlémském dítěti Ježíši, se
šíří sdílením a že díky Němu není žádné místo na světě, kam by Boží láska
nedosvítila..Betlém je nejlepší symbol Vánoc, nic jej nemůže nahradit. Je tam
všechno, co činí Vánoce Vánocemi: narozený Ježíš, Maria, Josef, andělé,
pastýři, mudrci a hvězda, znamení Boží slávy – Boží blízkosti, Pána Boha s
námi.
Betlém (Bét-lechem) znamená v původním hebrejském jazyce „dům chleba“
a písmenko „bét“ vypadá v hebrejštině trochu jako domeček s otevřenými
dveřmi. Naznačuje se tím, že Betlém je místo, které skýtá přístřeší,
pohostinnost, otevřenost, přijetí – pro každého, kdo chce přijít a sdílet chléb
Života. Vánoce nás zvou do Betléma… (Anna L.)

DÁREK PRO RADOST - v neděli 11. prosince adventní dobročinný trh
Už třetím rokem pořádáme na evangelické faře v Chrudimi „bazárek“
rukodělných výrobků a dárkového zboží; jeho výtěžek bude letos věnován
jedenáctiletému Nikymu Novotnému z Chrudimi na náklady spojené s léčbou
jeho zdravotního postižení.
Chcete-li přispět k prodeji vánoční m pečivem, perníčky, sušeným ovocem,
ořechy, medem, květiny, vánoční dekorací, domácím džemem, pletenými
ponožkami, můžete to přinést na faru do sobotního odpoledne 10.12.
Bazárek bude probíhat od 10.30 do 14.30 Kromě nákupu dárků se můžeteUž
nyní máme k dispozici termín letního tábora pro děti a mládež: občerstvit
domácími koláči a horkými nápoji :-)

„Ó křesťané všichni, v radostném plesání
do Betléma nechať s písní pospíší!
Hle v jeslích leží andělský král Kristus.
Ó pojďme, pokloňme se,
ó pojďme, pokloňme se,
ó pojďme, pokloňme se, Ježíši! (Evangelický zpěvník, píseň 294)
Já jsem ta Cesta, praví Pán. Cesta, která vede do milostiplné Boží náruče.
Já jsem i Pravda, říká také. Pravda, která ti dává svobodu.
Já jsem i Život. Život, který je otevřen i pro tebe. Život, který zná lásku a
slitování a proto ti vychází vstříc.
Amen

PÍSNIČKY PRO TEREZKU - benefiční koncert
Letos vás zveme k návštěvě koncertu hudebního souboru KVINTETKY s
průvodním slovem paní Jany Trojanové, pořádaný ve prospěch léčby Terezky
Vargové. Koná se v sobotu 17. prosince v 15.00 v evangelickém kostele.
PUBLIKACE
Je možné si zakoupit Evangelický kalendář a příručku Na každý den pro
příští rok. Cena za jeden výtisk je 95 Kč. Nabízíme také biblické meditace na
rok 2017 „Zastav se na chvíli“, cena 25 kč. Pokud byste si chtěli objednat
časopis Český Bratr nebo týdeník Kostnické jiskry, můžete tak učinit do 16.
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
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.
Už nyní máme k dispozici termín letního tábora pro děti a mládež:
29. července – 5. srpna 2017. Prosíme, pamatujte na to, až budete plánovat
letní aktivity.

