Bohoslužby ve vánočním období
Pro všechny vánoční bohoslužby platí, kvůli epidemické
situaci, omezení na 45 osob (1/5 kapacity kostela).
Ozvěte se, prosím, budete-li chtít zarezervovat místo na
bohoslužby, nejlépe na e-mail anna.lavicka@evangnet.cz
nebo telefonicky na číslo 739105160.
Potřebujeme to vědět, abychom byli schopni dodržet
vládou nařízená opatření o povoleném počtu osob.
20. prosince, čtvrtá adventní neděle, rodinné
bohoslužby s nadílkou pro děti a mládež v 9.00; slouží
far. A. Lavická. Je možné přijít s dětmi do kostela také
mezi 10.-12. hodinou dopoledne a vyzvednout si pod
stromečkem dárek, obáváte-li se přijít na společné
bohoslužby.
24. prosince, čtvrtek, Štědrý den, bohoslužby v 16.00;
slouží far. A. Lavická
25. prosince, pátek, Boží hod vánoční, bohoslužby v
9.00 a 10.30 (s limitem 45 osob na jedno shromáždění)
oboje se sv. Večeří Páně; slouží far. A. Lavická
Prosíme, přihlašujte se, na kterou hodinu chcete přijít
do kostela. Ve Slatiňanech bohoslužby nebudou.
27. prosince, neděle, bohoslužby v 9.00; slouží PhDr
Hana Mazurová
31. prosince, čtvrtek, silvestrovské bohoslužby v 16.00;
slouží far. A. Lavická
1. ledna, pátek, novoroční bohoslužby se sv. Večeří
Páně v v 9.00; slouží far. A. Lavická
3. ledna, neděle, bohoslužby v 9.00; ve Slatiňanech v
10.30 se sv. Večeří Páně; slouží far. A. Lavická

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Chrudimi
Vánoce 2020
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán,v městě Davidově.“ (evangelium
podle Lukáše, 2. kapitola, verše 10-11)

kresba Elišky Svobodové

Jdeme vstříc Vánocům,
pokoji, který dává Kristus Ježíš.
Jeho pokoj, který prosvětluje duši vírou,
pozvedá ducha nadějí a kypří svět láskou
ať je s vámi v tyto svátky, i vždycky. Amen

Milí přátelé, bratři a sestry,
jménem staršovstva chrudimského evangelického sboru
Vás zdravíme a srdečně zveme k adventním i vánočním
bohoslužbám, které se budou letos budou konat „v
omezeném režimu“, ale přece! Nevíme přesně, v jakém
počtu (omezení a povolení se mění každých pár dnů),
nevíme, zda budeme moci vůbec společně zpívat, ale
rozhodně můžeme chválit Pána Boha za vánoční dar,
jehož „doručení“ nemohou zamezit žádná hygienická
omezení a zákazy. Za narození Zachránce, od Boha
poslaného.
Od čeho všeho potřebujeme zachránit? Od svíravého
strachu, úzkosti, nejistoty, obav o zdraví, o práci, o děti, o
smysl života, o budoucnost…
Pán Bůh nemá, ani o Vánocích, čarovný proutek, kterým
by se vše rázem změnilo k naší spokojenosti. Ale má své
Slovo, které zní mnoha tóny - radostným, povzbuzujícím,
nabádavým, upokojujícím. Pro letošní Vánoce mi připadá
naléhavým tón povzbuzující: „Neboj se, nebojte se!“
Tohle povzbuzující slovo zní ve vánočním evangeliu (u
Matouše a u Lukáše) nejmíň čtyřikrát. A vždy je přináší
Boží anděl. Od počátku to tak je: Bůh posílá své anděly,
posly, aby nás povzbudili v situaci, se kterou si nevíme
rady, která je pro nás těžká, se kterou jsme nepočítali,
kterou jsme nečekali. V Novém zákoně to začalo
Zachariášem, přes Marii, Josefa, pastýře…, a také
mnohý z nás by mohl vyprávět svou zkušenost o setkání
s Božím poslem, andělem, který nás různým způsobem
ubezpečil, že Bůh je s námi. A Vánoce, příběh o děťátku
v jeslích, narozeném z Boží lásky k nám, znějí také tímto
tónem: Bůh je s vámi, nebojte se!

„Do tvých starostí, smutků, úzkostí,
přišel Ten, kdo má tě rád a z nich tě vyprostí.
Králů Král, pánů Pán,
byl nám bez rozdílu všechněm darován.“
(text písně Bohdan Pivoňka)

Chceme Vám také touto cestou poděkovat za všechny
Vaše dary, které jsme od Vás v tomto roce pro sbor
přijali, velmi si vážíme toho, že jste finančně pamatovali
na svůj sbor i v nepříznivé situaci, kdy se bohoslužby
nemohly konat. Děkujeme rovněž za Vaši obětavost, s
níž jste přispěli na dobročinný adventní trh ve prospěch
Nikolky Gergélyové. Podařilo se nám vybrat 27.750 Kč.
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
Už nyní máme k dispozici termín a místo letního tábora
pro děti a mládež: Huslenky, 31.7.-7.8. 2021. Prosíme,
pamatujte na to, až budete plánovat letní aktivity.

