Velikonoční dopis členům sboru

březen 2016

http://chrudim.evangnet.cz

„Přemohl Ježíš smrti noc, z hrobu vstal na úsvitu.
Jeho je sláva, čest i moc a on nám kráčí na pomoc,
na pomoc svému lidu.
To jitro velikonoční smíš chválit v každém místě.
Vždyť všude, kde se shromáždí ve jménu jeho dva neb tři
je s námi zcela jistě.“ (píseň z Evangelického zpěvníku č. 350)
Milí přátelé, sestry a bratři,
s velikonočním listem k vám přicházíme na Květnou neděli, která je branou k velikonočním událostem,
jež si křesťané každoročně připomínají. Totiž tu zásadní událost Boží lásky, která je silnější než smrt,
událost vzkříšení. Ke slavení Velikonoc v našem sboru vás srdečně zveme; pořad bohoslužeb najdete také
v tomto listu.
Za staršovstvo sboru
Hana Mazurová, kurátorka

Anna Lavická, farářka
***

Zamyšlení velikonoční:
Vyprávěla jsem dětem na náboženství příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, na oslíku, v doprovodu
učedníků a zástupů, které volaly Hosana a mávaly palmovými ratolestmi. A jak potom Ježíš vešel do
chrámu a rozzlobil se, že to tam vypadá jako na trhu, když se tam kšeftuje s holuby a s ovcemi, že se to
točí kolem peněz a ne kolem Boha a všechno to vyhnal ven. A že to se ale úřadům a dalším lidem nelíbilo
a rozhodli se, že zabijí toho „krále na oslu“. - Děti až doposud napjatě poslouchaly, ale tady mi do toho
vskočily a říkaly: „To víme, oni ho ukřižovali!“ Pokračovala jsem, že to tím ukřižováním s Ježíšem
neskončilo, protože to by bylo jen smutné a nebyl by důvod si o tom i po více než dvou tisíci letech
povídat. Ale že Boží láska způsobila, že Ježíš nezůstal v hrobě, že byl vzkříšený. Jedna holčička, sedící
vedle mne, zašeptala: „To je ale divné“. Ujistila jsem ji, že to je v pořádku, když se jí to zdá divné. A ona
se mne zeptala: „Ani, a tobě to nepřipadá divné, to vzkříšení?“ Musela jsem popravdě říct, že připadá. Že
se tomu stále divím, že je to pro mne div, jak Pánu Bohu na nás záleží, že tohle, čemu říkáme „vzkříšení“
pro nás připravil. Otevřel nám dveře do života. Že je to pro mne div Boží lásky, z kterého mám radost.
Přeju vám, bratři a sestry, ať vás také letošní Velikonoce naplní údivem a radostí nad Boží láskou: že
nejsme smutní pozůstalí, že přes ty Kristem otevřené dveře je nám nabízena Boží blízkost. Že otevřenými
dveřmi vzkříšení dopadá světlo na naši cestu tak, abychom dokázali uvidět stezku třeba roklí šeré smrti. A
mohli tak žít nadějí. Nadechnout se naděje pro sebe a své blízké. Jeden kolega mi poslal velikonoční
dopis, který končí citátem, jež stojí za to, abychom jej přijali za svůj: „Křesťané jsou lidé naděje, protože
žijí ve světle Velikonoc.“ (Kurt Heimbucher)
Modlitba: Kriste, prosíme, abychom z této naděje dokázali žít: že je tu cesta, je tu život, který má, Bohu
díky, smysl, perspektivu. Amen
Co se chystá v seniorátu:

12. června (neděle) se bude konat seniorátní setkání pro všechny generace , v jehož rámci se uskuteční
také setkání pěveckých sborů , tentokrát ve sboru v Horní Čermné
Celocírkevní setkání:

28. června (sobota) slavnostní vzpomínková akce k 600. výročí Mistra Jeronýma Pražského se bude
konat v Praze na Střeleckém ostrově (www.nase-reformace.cz)
7.-10. července Setkání křesťanů střední a východní Evropy v Budapešti; přihlášky do 31.března; více
informací na http://christlichebegegnungstage2016.hu/. Cena 50 euro (1400 korun) pro dospělé a 25 euro
(700 korun) pro děti.

Sváteční i ostatní setkání v době postní a velikonoční:

20. března, Květná neděle, bohoslužby v 9.00
22. března, úterý, biblická hodina v 18.15; zkouška pěveckého sboru v 19.30
24. března, Zelený čtvrtek, pašijové bohoslužby v 18.00
25. března, Velký pátek, bohoslužby se sv Večeří Páně v 9.00 (vyučování náboženství, konfirmační
příprava ani setkání mládeže, se vzhledem k velikonočním prázdninám nekonají)
27. března Velikonoční neděle, bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00; ve Slatiňanech v 10.45
(chrámová sbírka při bohoslužbách na Boží hod bude věnována jako každoročně na Hlavní dar lásky
Jeronýmovy Jednoty, letáček s informacemi je přílohou tohoto listu)
3. dubna, neděle, bohoslužby v 9.00; ve Slatiňanech v 10.30
10. dubna, neděle, bohoslužby v 9.00
17. dubna, neděle, jarní sborový den spojený s návštěvou hostů z holandského Ede; bohoslužby v 9.00
s kázáním Pavla Juna, celocírkevního faráře pro mládež. Po bohoslužbách v sále se bude konat krátké
koncertní vystoupení. Alžběta Svobodová, studentka 6. ročníku pardubické konzervatoře, zahraje na klavír
skladby J. Turina „Miniatury“. - Následovat bude beseda a moderovaný, tlumočený rozhovor s našimi
hosty. Zakončíme společným obědem (na který se, prosím, přihlašujte) cca ve 12.30
20. dubna, středa, přednáška Eliáše Molnára z Diakonie ČCE na téma: „Mé jméno není uprchlík“;
svědectví o situaci v uprchlických táborech v sev. Iráku; na faře v 18.00
24. dubna, neděle, bohoslužby s dětmi; v 9.00
Co plánujeme ve sboru v jarních a letních měsících:

9. dubna (sobota) výlet s konfirmandy do Prahy, „Po stopách české reformace“
29. dubna. -1. května závěrečné soustředění s konfirmandy
15. května, neděle svatodušní s vysluhováním sv. Večeře Páně
27. května (pátek) Májový koncert ZUŠ Chrudim, už tradičně konaný u nás v kostele; v 17.00
29. května (neděle) pojedeme na sborový výlet do Zruče nad Sázavou a okolí. Zájemci nechť se přihlašují
u s. kurátorky Hany Mazurové
5. června (neděle) slavnost konfirmace
10. června (pátek) Noc otevřených kostelů
6. července (středa) ekumenická bohoslužba k výročí upálení M.J. Husa; pořádá město Chrudim a
církevní ekumena
13. -19. srpna letní táborový pobyt s dětmi a mládeží, tentokrát v krkonošských Křížlicích, opět
společně s heřmanoměsteckými. Přihlašovat děti můžete u farářky A. Lavické
30. září -2. října – už nyní vás upozorňujeme na termín pro sborový víkend; letos pojedeme do církevního
střediska v Bělči n. Orlicí, prostředí je tu vhodné jak pro rodiny s malými dětmi, tak pro osoby s
pohybovým postižením i pro seniory. Dětem do 15 let poskytuje náš sbor cenové zvýhodnění.
Upozornění:
1. Vzhledem k tomu, že Velký pátek byl od letošního roku vyhlášen státním svátkem, s nímž je spojeno
pracovní volno, budou se velkopáteční bohoslužby konat pouze dopoledne v 9.00 s vysluhováním sv.
Večeře Páně. Staršovstvo sboru rozhodlo, že druhé, podvečerní bohoslužby, které byly zavedeny právě z
důvodu, aby se mohli zúčastnit i lidé, chodící do práce, již nejsou nezbytné a sbor může slavit jedny
bohoslužby, společné pro všechny. Těšíme se na vaši hojnou účast.
2. Pamatujte prosím, že v noci před Velikonoční nedělí proběhne změna na letní čas. Ručičky se
posunují o hodinu dopředu. :-)

