
 

Sborový život v roce 2019-20, ke zprávě o životě sboru 

pro Výroční sborové shromáždění, 11.10.2020 v Horní Krupé 

 
Milí přátelé, jelikož na jaře letošního roku nemohlo proběhnout plánované Výroční sborové 

shromáždění, zprávu čtete za poněkud delší období. Během něj náš sbor nečekala žádná velká 

investice i díky tomu, že stále splácíme půjčku na rekonstrukci sborového domu v H. Brodě 

(přemýšlíme o vybudování ubytování v naší škole, abychom mohli nabízet pobytové programy). 

Tento čas jsme využili mj. na postupnou údržbu. Letošní jarní karantény jsme využili k výmalbě 

školy (a natření cihlové dlažby), k broušení a natírání židlí. Stále nás čeká repasování oken v 

kostele. Vybíráme také návrh na kovanou mříž před dveře krupského kostela, abychom jej mohli 

větrat během léta. 

Pokud to bylo možné, naše pravidelné sborové aktivity probíhaly s tímto programem: S dětmi 

jsme si procházeli příběh Izraele v Babylonském zajetí, ve kterém začalo vlastně vznikat původní 

Písmo a bohoslužba (bez chrámu). Četli jsme si knihu Země pod duhou. S dětmi na kroužku 

slunečnice jsme si procházeli knihu Dva divoši (E. T. Seton), nyní tvoříme „Krupský podivuhodný 

kalendář“. S dospělými jsme si povídali nad jednotlivými důležitými biblickými pojmy a jednou za 

měsíc jsme si na biblickou zvali zajímavé hosty. Zpočátku jsme zkoušeli akci nabízet v Krajské 

knihovně, avšak nakonec jsme se přesunuli do našich prostor, jelikož o mnoho lidí více na besedy 

nechodilo. Pravidelně se také schází konfirmandi na přípravu. Současná skupina (5 dětí) se 

domluvila, že konfirmační slavnost budou mít v příštím roce na Svatodušní svátky, ale že nyní 

přizvou do skupiny ještě dvě další děti, které pak budou pokračovat dále ještě s mladšími. Na 

dětské vánoční slavnosti jsme hráli hru „Bohu díky všechno je jinak“. Myslím, že v souvislosti s 

letošním vývojem pandemie by se hodila pro letošní Vánoce jako překvapivý kontrapunkt. Velkou 

radost nám dělá pravidelné scházení maminek s dětmi. Navazujeme a posilujeme přátelství nejen 

mezi rodiči, ale i děti mezi sebou. Prostředí sboru jim pak bude dobře známé již od útlého dětství a 

budou tu jako doma. 

Náš sbor si na konci letošní zimy vyzkoušel také novou aktivitu s názvem „Objevování 

křesťanství“. Kurz nabízený lidem zvenčí, kteří se chtějí o křesťanství něco dozvědět při 

postupném pročítání Markova evangelia. Myslím si, že náš sbor by měl takový kurz pravidelně 

nabízet, aby se i další lidé mohli o Pánu Bohu něco více dozvědět.  

V červnu letošního roku jsme opět jeli na Sborovou vodu. Za sebou máme také vlastně dva 

tábory na Zbytově.  Přijde mi krásné, jak si vedoucí po generace na táboře předávají ve vedení 

programu štafetu a pořád je to moc pěkné. O letošních prázdninách jsme s mládeží jsme strávili  

moc hezký týden na pobytu v Úštěku (zatímco vloni jsme ještě vyrazili na kolech po Vysočině). 

Letos však s přibýváním nakažených lidí jsme museli zrušit „Potáborko“, ale obávám se, že do 

konce roku možná budeme muset rušit více pravidelných akcí. Alespoň že jsme letos ještě stihli 

všechny naplánované svatby (z našeho sboru Barbora a Vojtěch Zadražilovi, Petr a Barbora 

Vackovi). Na konci léta také byli pokřtěni: Noemi Farková a Sára Petrová (v loňském roce Ella 

Štěpánová a Jonatan Skála). Další křty plánované na podzim budeme muset žel zatím odložit. 

Náš sbor za uplynulé období žel opustilo také několik členů, kteří mnohdy byli oporou 

našeho společenství po celý život: Jarmila Caltová, Milan Zmrhal, Jarmila Dvořáková, Miroslav 

Miksa, Eva Šulcová, Jindřiška Kašparová. Se smutkem i vděčností za život jsme se loučili i s br. 

farářem Janem Širokým (svého času farářem v Sázavě).  

 

V letošním roce naši sborovou činnost zásadně ovlivňuje šíření epidemie coronaviru. 

Vzhledem k tomu, že naše činnost je do velké míry založená na setkávání a posilování přátelských 

vztahů mezi lidmi i s Pánem Bohem, není jednoduché se tomu přizpůsobovat. Velmi tím trpí třeba i 

moje farářská pastorační činnost (návštěvy, osobní rozhovory, práce na Psychiatrii, Domovech pro 

seniory, Nemocnice, přípravy ke křtu, svatbě), kterým se nemohu věnovat tak jak bych si přál. 

Osobně vidím pro náš sbor jako jeden z důležitých úkolů nabízet nejen na (nových, děkujeme 



 

Jakubovi!) internetových stránkách obsah ke čtení, ale také k poslechu či snad i videa. Technická 

vybavenost něco stojí a stojí to také čas dobrovolníků. Proto uvítám, pokud by se chtěl této věci 

více věnovat. Myslím, že naše církev na jaře velmi dobře zareagovala s nabídkou bohoslužeb, 

zamyšlení a modliteb. Ukázalo se, že mnozí lidé si takové věci rádi poslechnou. Myslím, že 

bychom to měli zkoušet i pro naše okolí. 

Další výzvou pro náš sbor není jen otevřenost ke svému okolí, nabízet místa dalším lidem, 

tvořit s nimi blízké vazby, ale také prohlubovat své duchovní zázemí, svůj duchovní život. Mít jej 

jako stabilní základ pro všechny možné překotné společenské a další změny, ve kterých se člověk 

dostává pod určitý tlak. Když ale ví, že jeho život patří Pánu Bohu a že se nemusí ničeho bát, může 

mnohými osobními i společenskými zkouškami projít se zvednutou hlavou. Myslím, že někteří lidé, 

kteří do našeho sboru přichází, právě toto vnímají jako hlavní důvod k tomu to zkusit. A my 

bychom měli umět nabízet a vědět proč to děláme.  

Coronavir nekomplikuje činnost jen nám, ale také pracovišti Chaloupek, které působí v naší 

škole. Během jara, a zdá se že i během podzimu, nemohou učit a tak přicházejí o zdroje financí na 

platy pracovníků. Věříme, že toto pro ně těžké období budou schopni projít bez zásadnějšího 

zeštíhlování. Pro naši vzájemnou spolupráci je to důležité. 

Chtěl bych Vám všem poděkovat, kdo se podílíte jakkoliv na činnosti našeho sboru. Kdo 

doprovázíte při bohoslužbách na hudební nástroje, kdo vedete nedělku pro děti, uklízíte, opravujete, 

staráte se o topení, počítáte sbírky, vedete účetnictví, schůzujete, vedete maminky, mezigeneraci, 

akce pro veřejnost, natíráte stromky… děkujeme za Vaší službu, ať Vás Pán Bůh stále inspiruje a 

vede na službě evangeliu. Ať z toho máte radost a je Vám to potěšením! 

 

S dalšími podněty se neváhejte obracet na mne, faráře, či na kohokoliv ze staršovstva. Ať 

Vám Pán Bůh žehná a je Vám nablízku.  

 

Za celé staršovstvo srdečně zdraví David Šorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy na nahrané úvahy pro každý týden na stránkách ČCE, https://www.e-cirkev.cz/  

 

Slovo na doma: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6618-Slovo-na-prazdniny/index.htm 

 

Odkazy na bohoslužby online: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-

Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm 

 

Modlitby na každý týden: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm 

 

Inspirace pro život víry – Církev doma: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-

doma/index.htm 
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