Jarní dopis 2018
evangelického sboru ve Svitavách
včetně zprávy o životě sboru za rok 2017
Milé sestry, milí bratři, členové i přátelé svitavského evangelického sboru,
zdravíme Vás v tomto postním čase a posíláme tentokrát obsažnou zásilku. Naleznete v ní zprávu
o životě sboru za rok 2017, kterou staršovstvo předkládá sborovému shromáždění. To se koná v neděli
18. března bezprostředně po bohoslužbách. Zpráva o životě sboru je vždy příležitostí k připomenutí si
všeho, co jsme mohli společně prožít a také výzvou k zamyšlení, jak se nám daří naplňovat poslání sboru. To se může dařit, zůstane-li dílo dílem společným, dílem, ke kterému se Hospodin přizná (Nestaví-li
dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Ž 121,1). Dík patří všem, kteří se činně podílíte na životě
sboru a přispíváte na společnou práci. Součástí této zásilky je také leták Jeronýmovy jednoty, na níž též
společně přispíváme a dále leták týkající se financování našich sborů i církve. V něm se dozvíte, jak je
celá naše církev financována, co je před námi a jak je možné se ke společnému dílu připojit.
Finance jsou jistě důležité. Jsou ovšem toliko prostředkem k tomu, aby se mohlo dít to nejdůležitější. Aby se ve společenství, mezi lidmi, mohla šířit dobrá vůle, vzájemná podpora, víra, láska a naděje.
Proto vás srdečně zveme k pravidelným i svátečním bohoslužbám a dalším setkáním. Jejich přehled
naleznete na druhé straně, aktuálně vždy též na internetových stránkách.
Srdečně zdravíme a těšíme se na setkání při různých příležitostech.
staršovstvo svitavského sboru

Biblické slovo k postnímu zamyšlení
Do postního času k nám může aktuálně promluvit naléhavé Boží slovo zaznamenané v proroctví
Izajášově (kap. 58, 3-11 v překladu Slovo na cestu):
Vždyť v den, kdy držíte půst, si stejně děláte, co chcete a zbídačujete své dělníky. Výsledkem vašich
postů jsou jen hádky a spory, které mnohdy končí rvačkou. Nemůžete se postit tak, jako to děláte dnes a
očekávat, že vyslyším vaše volání. Cožpak to je půst, o jaký stojím? Jeden den si hrát na pokorného a nic
víc? Klopit hlavu jako zvadlé rákosí, ležet v pytlovině a na popelu? Tomu říkáte postní den, který se mi jako
Hospodinu má líbit? Není snad smyslem postu, který si přeji, zlomit pouta nespravedlnosti a snímat břemena, která člověka tíží? Navracet utlačovaným svobodu a zotročeným vrátit naději? Neznamená to snad dě lit se o jídlo s hladovějícími a přístřeší poskytovat vyhnancům a chudým pocestným? Oblékat nuzné, kterým
nezbývá na oděv, a neodvracet se od vlastní rodiny a národa? Když takto budete jednat, potom budete
skutečným světlem světu a brzy se zhojí všechny vaše bolesti a rány. Tehdy vás bude provázet spravedlnost
a Hospodinova přízeň vás obklopí ze všech stran. Když mi pak předložíte své prosby, odpovím vám, a požádáte-li mne o pomoc, budu vám nablízku. Jestliže skoncujete s utlačováním ostatních, s pomluvami, vy hrožováním a zákeřným obviňováním, prokážete-li štědrost hladovějícím a uspokojíte potřeby utiskovaných, potom se kolem vás rozhostí skutečné světlo a změní okolní temnotu v pravé poledne. Jako váš
Hospodin vás vždy povedu, dám vám všechno, co potřebujete, i když půjdete vyprahlou krajinou, a budu se
starat o vaše zdraví.
Čtu postní text a na mysl přichází otázky. Daří se mi být skutečným světlem světu? Hraji si na
pokorného? Kdy se mi podařilo zlomit nějaké pouto nespravedlnosti nebo na něj alespoň upozornit?
Kdy jsem se dokázal podělit o jídlo s hladovějícími? Kdy jsem poskytl vyhnancům přístřeší? Co konkrétního jsem pro to všechno udělal? A co udělat ještě můžu? Dnes, zítra. Kde přispět? S kým se spojit?
K čemu se přidat? Proti čemu se jasně postavit? Přijde neděle vzkříšení. Vzkříšení k novému životu.
Nový den, nová šance, nové pozvání. Co nového smím, chci čekat? Co nového do svého života vpustím?
Filip Keller, farář

Pravidelná setkání
Bohoslužby

Svitavy

Biblické hodiny
Hovory nad Biblí
Náboženství
Příprava ke konfirmaci
Mládež
Třicátníci*
Kavárnička*
Ztišení se zpěvy z Taizé*

Radiměř
Svitavy
Radiměř
Penzion Lány
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy

neděle v 9:30
1. neděli v měsíci večeře Páně
a posezení při rozhovoru po bohoslužbách
3. neděli v měsíci Rytmické bohoslužby
sudá neděle v měsíci v 8:00
středa v pět na půl šestou
čtvrtek 14:30 (čtrnáctidenně dle domluvy)
středa 9:30
pátek 13:30
čtvrtek 17:30
pátek 19:00 (nebo dle domluvy)
v posledním týdnu v měsíci od 20:00 (dle domluvy)
třetí úterý v měsíci 10:00
druhý čtvrtek v měsíci 18:00

*Večerní ztišení se zpěvy z Taizé je ekumenické setkání, koná se střídavě na těchto místech: v modlitebně ČCE na Poličské, v kostele Navštívení Panny Marie (Bílý kostel na náměstí), v pravoslavné kapli sv.
Jiří u nádraží.
*Kavárnička je dopolední posezení, určené především pro starší a střední generaci. Zahajujeme pobožností, na kterou navazuje program velmi různorodých hostů.
*Třicátníci je termín pro označení setkávání dvacátníků, třicátníků, čtyřicátníků.

Zajištění dopravy
Na všechny sborové aktivity nabízíme možnost dopravy pro ty, kteří se sami dopravit nemohou.
Neváhejte této služby využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání. Rozpis řidičů je
k nalezení na internetových stránkách, telefonický kontakt na koordinátorku Báru Žilkovou je: 773 037
888

Postní a velikonoční bohoslužby a setkání
neděle 18. března
9:30
neděle 25. března
9:30
čtvrtek 29. března 17:30
Velký pátek 30. března
9:30
17:30
Velikonoční neděle 1. dubna
9:30
14:00

Svitavy
Svitavy
Svitavy

bohoslužby, výroční sborové shromáždění
bohoslužby, zpívá RAKOS (Květná neděle)
Sederová večeře (přihlášení přes web nebo na faře)

Svitavy bohoslužby s večeří Páně
Radiměř bohoslužby s večeří Páně
Svitavy bohoslužby s večeří Páně
Radiměř bohoslužby s večeří Páně, zpívá RAKOS

Připravujeme a chystáme se
Noc kostelů (25. května) • Seniorátní souznění (3. června) • Tábor (29. července – 4. srpna) •
Sborová dovolená (25. - 31. srpna) • Výročí církve v Pardubicích (29. září) • Sborový výlet (14. října)
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Svitavách
Poličská 3, 568 02 Svitavy
tel: 461 105 263
FIO 2600272471 /2010
farář Filip Keller
tel: 777 339 381

http://svitavy.evangnet.cz
email: svitavy@evangnet.cz
email: filip.keller@evangnet.cz

