18. prosince, středa, adventní koncert ZUŠ Chrudim;
tradiční vystoupení dětských pěveckých sborů Petrklíček,
Květinky a Fiori Cantanti; v kostele od 18.00
20. prosince, pátek, pěvecký koncert Michaly Sablíkové,
studentky konzervatoře Pardubice; spoluúčinkovat
budou: Natálie Štorková - zpěv, Marie Mechová - lesní
roh, Lucie Pokorná - klavír; začátek v 18.00
22. prosince, čtvrtá adventní neděle, bohoslužby s
divadelním představením v podání dětí a mládeže v 9.00
24. prosince, úterý, štědrovečerní bohoslužby v 16.00;
slouží far A. Lavická
25. prosince, středa, Boží hod vánoční, bohoslužby se
sv Večeří Páně v 9.00; ve Slatiňanech v 11.00; slouží
far A. Lavická
29. prosince, neděle, bohoslužby v 9.00; slouží far. Jan
Mikschik z Krouny (far. A. Lavická slouží v Krouně)
31. prosince, úterý, silvestrovské bohoslužby v 16.00;
slouží far A. Lavická
1. ledna 2020, středa, novoroční bohoslužby se
sv. Večeří Páně v 9.00; slouží far A. Lavická
5. ledna, neděle, bohoslužby v 9.00; ve Slatiňanech v
10.30; slouží far. A. Lavická
Kontakty:mobilní číslo sboru: 739 105 160
mailová adresa: anna.lavicka@evangnet.cz
internetové stránky: http://chrudim.evangnet.cz
Už nyní máme k dispozici termín a místo letního tábora
pro děti a mládež: Vranice, 1.-8. srpna 2020. Prosíme,
pamatujte na to, až budete plánovat letní aktivity.

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Chrudimi
Vánoce 2019

foto Pavel Gregor

V tmách čekáme Tvůj, Kriste, jas,
nechť Tvoje hvězda vede nás, když zimní cestou jdem.
Ty rok co rok jsi přicházel,
Tys naší bídou s námi šel ve světě ztrápeném. (EZ 304)

Vánoční požehnání
Požehnej tě milosrdný a dobrý Bůh,
který v dítěti v jeslích
přijal lidskou tvář
Kéž naplní tvoje srdce radostí
z narození děťátka,
které i tobě slibuje, že všechno s tebou
i v tobě bude dobré.
Kéž ti daruje něžnou lásku dítěte,
abys všechno, co v tobě je,
mohl/a láskyplně přijmout a abys
mohl/a na svoji rodinu a své přátele
pohlížet očima lásky.
Kéž mírné světlo vánočních svící
ozáří tvůj dům a zapudí z něj
veškerou tvrdost i odsuzování.
Kéž se Pokoj, který zvěstovali
andělé o Vánocích,
rozhostí také nad tvým domem
a kéž spojí všechny,
kdo v tomto domě přebývají.
Kéž tě anděl naděje provází
na všech tvých cestách
a kéž tě posiluje u všeho, co vezmeš do ruky.
Kéž je žehnající ruka Boží

vždy nad tebou a kéž tě ochraňuje.
Kéž Ti dá jistotu, že se tvůj život zdaří,
že Bůh z tebe sejme vše minulé,
co tě tíží, a že ti daruje nový začátek.
Požehnej ti tedy Otec, který tě ochraňuje,
Syn, který tě provází na tvých cestách
a Duch svatý, který tě naplňuje láskou.
Amen
(Anselm Grün)
Milí přátelé, bratři a sestry,
jménem staršovstva chrudimského evangelického sboru
Vás zdravíme a srdečně zveme k adventním i vánočním
setkáním a bohoslužbám, které se budou adventním i
vánočním čase v našem sboru konat.
Chceme Vám také touto cestou poděkovat za všechny
Vaše dary, které jsme od Vás v tomto roce pro sbor
přijali. V letošním roce také jmenovitě za dary na
rekonstrukci věžičky kostela, jež byla v havarijním stavu.
Díky Vám jsme vybrali 149 350 Kč; od Pardubického
kraje máme přislíbenou dotaci 50 tisíc Kč a od města
Chrudim 15 tisíc Kč. Významnou částku, 250 tisíc Kč,
nám věnovala Jeronymova Jednota, nadační fond naší
církve. Jsme vděčni Pánu Bohu, že se dílo podařilo včas
a v pořádku dokončit.
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

