Farní sbor ČCE v Chrudimi
Dopis členům sboru

březen 2018

http://chrudim.evangnet.cz

Milí přátelé, sestry a bratři,
přijměte pozvání k výročnímu sborovému shromáždění, které se bude konat v evangelickém
kostele v Chrudimi v rámci bohoslužeb na Květnou neděli 25.3. 2018. Začátek je v 9.00. Sborové
shromáždění je společné pro celý sbor, včetně kazatelské stanice Slatiňany. Letos budeme volit
staršovstvo na nové funkční období šesti let. Do hlasování se mohou zapojit ti členové, kteří jsou
staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem. Aktualizovaný seznam je k
nahlédnutí na stole v předsíni kostela. Dokumentace sborového hospodaření je vystavena ve
sborovém sále pro zájemce k nahlédnutí. Program sborového shromáždění vám předkládáme
spolu se zprávami o životě a hospodaření sboru za uplynulý rok. Věříme, že vás předložené
zprávy zaujmou a že také účastí na volbě staršovstva projevíte svůj zájem o život sboru.
Za staršovstvo sboru
Hana Mazurová, kurátorka

Anna Lavická, farářka
***

Program výročního sborového shromáždění FS ČCE v Chrudimi, svolaného na
neděli 25.3.2018
1.
2.
3.
4.

Uvítání, prezenční listina, volba předsedy shromáždění
Oznámení a schválení jednacího programu
Procedurální záležitosti: volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a skrutátorů
Postup podle programu:
a) vzpomínka na zesnulé členy sboru
b) představení kandidátů pro volbu do staršovstva ; rozdání kandidátní listiny (skrutátoři)
+ volba staršovstva (12 členů )
c) sčítání hlasů na kandidátních listinách (skrutátoři); během sčítání bude zahájena
rozprava ke zprávám staršovstva o životě a stavu sboru, předložených tiskem ve
sborovém dopisu + vzetí zpráv na vědomí
d) ohlášení výsledků volby do staršovstva (skrutátoři); představení náhradníků staršovstva
a jejich volba pomocí kandidátní listiny (3 náhradníci); během sčítání pokračuje
rozprava ke zprávám životě a stavu sboru
e) zpráva o hospodaření sboru za r. 2017 + návrh rozpočtu hospodaření sboru na r. 2018;
rozprava
f) revizní zpráva; schválení zprávy o hospodaření sboru + schválení účetní uzávěrky za r.
2017
g) volba 2 revizorů hospodaření + 2 náhradníků
h) zakončení sborového shromáždění modlitbou a písní

Sváteční i ostatní setkání v době postní a velikonoční:

18. března, pátá postní neděle, bohoslužby v 9.00
25. března, Květná neděle, bohoslužby v 9.00 s Výročním sborovým shromážděním; odpoledne
od 15.00 ekumenické setkání se čtením velikonočního příběhu u kapličky v Deblově (pamatujte
prosím, že v noci na neděli proběhne změna na letní čas, ručičky se posunují o hodinu dopředu)
29. března, Zelený čtvrtek, bohoslužby s pašijovým čtením v 17.00
30. března, Velký pátek, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00
1. 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)
Těšíme se na společenství s vámi při sdílení velikonoční radosti o svátečních i dalších
bohoslužbách.
Modlitba:
Ježíši, náš bratře a vykupiteli, svou mocí nás pozvedáš, svou láskou v nás probouzíš netušené
talenty, svým milosrdenstvím nás vyvádíš ze zbabělosti a selhání a zveš k novým začátkům.
Dej, ať tvůj příklad následujeme a staneme se tak společenstvím, kde lidé rozkvétají: Duchem
svým nás posilni, ať jsme církví pro druhé. Amen
***
Co se chystá v seniorátu:

3. června (neděle) se bude konat seniorátní setkání pěveckých sborů, tentokrát ve sboru v Trnávce
Celocírkevní setkání:

27. - 30. září se v Pardubicích konají celocírkevní oslavy 100. výročí založení ČCE; více viz na
https://www.100letcce.cz/slavnost/oslavy-100-vyroci-vzniku-ceskobratrske-cirkve-evangelicke/
Co plánujeme ve sboru v jarních a letních měsících:

15. dubna, neděle, bohoslužby se slibem nově zvoleného staršovstva povede náměstek seniora
chrudimského seniorátu far. Jan Plecháček
22. dubna, neděle, jarní sborový den s hostem Ondřejem Mackem, farářem z Nosislavi na téma
„Evangelická zbožnost“
5. - 8. května, závěrečné soustředění s konfirmandy
20. května, neděle svatodušní s vysluhováním sv. Večeře Páně
25. května, pátek, Noc otevřených kostelů
27. května, neděle, sborový výlet do Dobříkova, Chocně a Potštejna. Zájemci nechť se přihlašují
u s. kurátorky Hany Mazurové
10. června, neděle, slavnost konfirmace
24. června, neděle, výjezdní bohoslužby (9.30) do kazatelské stanice Slatiňany; po bohoslužbách
piknik na farní zahradě
29. července - 5. srpna, letní táborový pobyt s dětmi a mládeží, tentokrát na Valašsku v
Huslenkách, opět společně s heřmanoměsteckými. Přihlašovat děti můžete u farářky A. Lavické
5. - 7. října, sborový víkend; letos pojedeme do Selského dvora v Daňkovicích, vesničky v srdci
Žďárských vrchů. Dětem do 15 let poskytuje náš sbor cenové zvýhodnění

