Farní sbor ČCE v Chrudimi
Dopis členům sboru

podzim 2020
Dál, přece nejdete sami,
dál, Pán tu zůstává s vámi
dál, cestu určil svým dětem,
dál, tímto světem, haleluja.

Milí přátelé, bratři a sestry,
napsání podzimního sborového dopisu jsme oddalovali kvůli nejistotě, jak to bude s konáním
bohoslužeb, kvůli protiepidemickým opatřením, která začala platit od začátku října a jsou průběžně
měněna. Ode dneška je jasné, že zpřísněná opatření postihnou opět i konání bohoslužeb a další
setkávání ve sboru. Informace o tom, co je v současné době možné a co ne, jsou aktualizovány na
webu synodní rady ustredicce.cz
Z těchto informací vycházíme při plánování setkávání v našem sboru.
V neděli 11. října se konají bohoslužby s díkčiněním za úrodu a se sv. Večeří Páně v Chrudimi v
9.00; ve Slatiňanech v 10.30 (pozvánku naleznete v příloze).
18. října a 25. října se nedělní bohoslužby konat nebudou bohoslužby. Vládní opatření povolují
vnitřní shromáždění pouze do 10 lidí. Staršovstvo sboru rozhodlo, že za těchto podmínek u nás
bohoslužby konat nelze. Nebudou se během těch dvou týdnů konat ani další sborová setkání –
náboženství pro děti a biblická hodina pro dospělé. Ohledně dalších nedělí a sborového programu vás
budeme informovat v dalším dopise, podle vývoje epidemiologické situace a vládních nařízení.
Doporučujeme sledovat on-line bohoslužby na https://www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby
Další zajímavé pořady najdete na https://soundcloud.com/ecirkev
7. listopadu (sobota) - konvent chrudimského seniorátu. I toto pracovního setkání zástupců z celého
seniorátu se bude konat v časově omezené době a bez oběda. Menší občerstvení bud podáváno po
skupinách ve sborovém sále. Jedná se zhruba 60 delegátů. Přihlaste se, prosím, kdo byste chtěli přispět
k občerstvení.
Na neděli 8. listopadu – připravujeme sborový den ke 130. výročí postavení našeho kostela a ke
125. výročí založení chrudimského sboru. Chceme poděkovat Pánu Bohu za život sboru při
bohoslužbách, které povede Mgr. Ivana Rollerová, absolventka Evangelické teologické fakulty (zatím
nejmladší bohoslovka v historii chrudimského sboru). A pomocí historických pramenů i vzpomínek
pamětníků se pak při besedě ohlédneme za tím, co bylo pro život sboru nosné a co jej posouvalo
dopředu. Tentokrát ovšem nebudeme mít společný oběd, jímž obvykle sborový den zakončujeme.
Zatím předpokládáme, že další listopadové bohoslužby se budou konat pravidelně.
29. listopadu bude první neděle adventní, bohoslužby v 9.00. se sv. Večeří Páně.
Druhou neděli adventní, 6. prosince, budou bohoslužby v 9.00 a po nich chceme pořádat už tradiční
dobročinný adventní trh. Komu poputuje výtěžek z letošního bazárku, to je zatím v jednání. Budeteli chtít přispět svými rukodělnými výrobky nebo domácími produkty, které bychom mohli na bazárku
prodávat, můžete je přinášet na faru do sobotního poledne 5.12.
Milí přátelé, o konání dalších bohoslužeb během adventu a vánočních svátků se více dozvíte ve
sborovém vánočním přání, které obdržíte ve druhé půli prosince.
S přáním pokojných dní, v důvěře v Boží blízkost, navzdory vnějším nejistotám a s nadějí na
setkávání v lepších časech
za staršovstvo sboru
Anna Lavická, farářka
Hana Mazurová, kurátorka

