
úspěšní  nebyli  a  tak  snad  i  s
přispěním  obce  budeme  mříž
financovat ze svých zdrojů. Proto vás
prosíme,  pokud  je  to  možné,  o
mimořádné  dary  na  tuto  akci.
Výtvarný návrh připravil, a mříž bude
kovat, pan Martin Šteller z Chlístova.
Zde si  můžete  prohlédnout  obrázek.
Rozpočet  je  však  přes  100  000  Kč.
Věříme, že mříž bude nejen funkční,
díky ní více lidí bude moci nahlédnout
dovnitř, ale že bude i  krásná. Mříž v
horní  části  s  červenými  lístky  bude
připomínat  šípkový  keř,  který
odkazuje  na  Krista  a  je  přitom
součástí  naší  krajiny.  Všem  dárcům
srdečně  děkujeme.  Peníze  může
poslat  na  účet  sboru  s  textem
„kovaná mříž“.

Ještě ohlédnutí
Letošní rok byl pro nás všechny obtížný a pro mnohé v tom dalším budou tíživě
doznívat následky epidemie, která znenadání přišla. Ale i bez této nemoci jsme
se museli letos rozloučit s našimi blízkými: Miroslavem Miksou, Evou Šulcovou,
Jindřiškou Kašparovou a Jarmilou Caltovou. Byli to vesměs lidé, kteří v našem
sboru zanechali výraznou stopu a my na ně můžeme s vděčností vzpomínat a
Bohu děkovat za jejich život. Radost máme mj. z manželů Barbory a Vojtěcha
Zadražilových  a  jsme  rádi,  že  se  v  našem  sboru  také  usadí.  Radujeme  se  z
narození  Adama Málka, Sáry Petrové, Noemi Farkové a Dory Široké. Přejeme
vše dobré a především Boží blízkost a pomoc.

Milé sestry a milí bratři, děkujeme Vám všem, kteří sboru jakkoliv pomáháte:
činem,  penězi  a  modlitbou.  Přejeme  Vám  plnou  vánoční  radost  z  narození
Krista.  Vyprošujeme od Hospodina i pro Vás požehnaný vstup do nového roku.

Za celý sbor i staršovstvo zdraví David Šorm, farář sboru.
Horní Krupá čp. 63, 580 01 H. Brod 1, bankovní účet: 230376492/0300
telefon:  739  244  611,  e-mail:  horni-krupa@evangnet.cz  http://horni-
krupa.evangnet.cz/,  www.krupskaskola.cz 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
DOPIS 2020
pro členy a přátele 
evangelického sboru 
v Horní Krupé 
a Havlíčkově Brodě

Aby se Kristus v nás narodil
„Jak se může člověk narodit, když je už starý?“ (Janovo evangelium 3, 1-21)

Je  hluboká  noc,  všichni  lidé  spí,  jen  jednomu  člověku  otázky  spát  nedají.
Nikodém, vzdělaný, počestný a zbožný muž se ještě několikrát převalí na lůžku a
nakonec vstane. Tak dlouho jeho lid čeká na někoho, kdo by mu pomohl a zbavil
jej útlaku. A nyní je tu ten venkovan Ježíš. Koná mocné divy a necouvne ani před
chrámem, ze  kterého právě v ten den vyhnal  z  prvního nádvoří  obchodníky s
obětními  zvířaty  a  směnárníky.  Nikodém  dobře  věděl,  že  Ježíš  řekl pravdu.
Důležitější je budovat chrám, kde se člověk setká s Bohem, u sebe, v srdci, v mysli.

„Mistře, chtěl bych před Bohem nějak začít znova, jak říkáš. Ale, jak se mám
podruhé narodit, když už jsem na světě? Promarnil jsem svou šanci?“

Nikodém představuje slušného a poctivého člověka, který k životu, který mu
Bůh svěřil, přistupuje odpovědně. Váží si Písma, Božího zákona; váží si víry svého
lidu, váží si své země a národa. Nedá mu však spát pochybnost a napětí, že nežije
správně. Možná se uvnitř nedovede radovat, možná se cítí osamělý. Při vší dobré
snaze cítí, že je Bůh daleko. Slouží lidu, slouží v chrámu, čte svatá Písma. Kdyby
tak mohl začít všechno znova. Ale jak?

Také jsme v životě  urazili tu  kratší tu  delší kus cesty. Mnohé věci se  dařily a
daří. A přeci s úzkostí zjišťujeme, že jsme tak často uzavření sami v sobě. Žít stále
jen sám se sebou omrzí. A všechno lidské dílo stejně skončí v zapomnění. Jak dát
u sebe, v sobě, větší prostor Bohu, který i se svým dílem opravdu vytrvá?

Ježíš Nikodémovi říká, že je třeba se podruhé narodit. Ale jinak, ne fyzicky, ale
z Ducha. To je možná trochu těžké si představit. Mnozí čekají třeba i celý život na
nějaký  silný  duchovní  zážitek.  Nemusí  zrovna  slyšet,  jak  andělé  pějí  Gloria,
mnohdy by stačilo tiché andělské škytnutí. 

Možná proto  mám Vánoce  rád  v  tom překvapení,  že  Kristus  se  už  narodil
dávno. A nejen fyzicky, ale z Ducha. Věřím, že dříve než jsme na to pomysleli,
nebo si  to  přáli  či  snad přímo vyvzdorovali.  V  každém člověku Kristus  působí
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náklonnost k druhým, vede k nezištné pomoci a k naději, že věci mají svůj lepší
konec než co bylo předtím a je teď. V každém člověku je Kristus již narozen.

O Vánocích se rozpomínáme na to co se stalo kdysi. Nejen v Betlémě, ale i v
našich myslích. Kristus se nám již narodil, jen jsme o tom nevěděli. Ale teď si to
všechno můžeme v mysli spojit a pochopit souvislosti. O Vánocích nejde jen o
rozpomínání se na své dětství  (skrze dětství  jiných),  ale o rozpomínání na to
čisté, bezelstné a důvěřivé, co v nás je.

Každý člověk je pro Boha důležitý, stejně jako těch statisíce ninivských, nad
kterými  se  pohoršoval  (a  možná trochu po právu)  prorok Jonáš.  Slunce svítí
všem. Kristus se rodí v každém z nás. 

Nevím, jestli Nikodéma Ježíšova slova uklidnila. Možná bych si přál, aby ještě
chvíli chodil nocí a přemýšlel o tom. I o  těch zvláštních slovech o vyvýšení na
kříži  a  o  odsouzení.  Vidím  to  však  nadějně.  Kdo jednou zahlédne  světlo,  už
nechce  žít  v  temnotě  a  jde  i  za  tím  nejslabším  paprskem,  které  v  životě
zahlédne.  Byť by to byl  drobný úsměv druhého člověka.  Rozpomínejme se a
radujme se. Třeba tiše. Nechme zářit světlo, které už tu bylo a je. I my jsme jeho
součástí. Nepochybně. 

Dítěti  jen je třeba v životě vytvořit místo. Jako když se narodí do rodiny mi-
minko. Někdo to přijme rychle, někdo třeba po chvíli zjistí, že tohle je důležitější
než všechno ostatní, co se důležitým dosud zdálo. Myslím, že betlémskému dítě-
ti se místo ve vlastním životě dělá nakonec dobře. Jde přeci o světlo a radost.

„Dobrý Bože, Otče náš nebeský,  děkujeme, že máme u tebe možnost začínat
znova – i když selžeme, i když padneme. Děkujeme, že i skrze nás na svět a jeho
častých temnot  přichází  i  tvoje  dobrota.  Prosíme,  buď se  všemi,  kteří  jsou v
těchto  dnech  sami.  O  někoho  přišli  a  o  druhé  mají  obavy.  Naplň  je  svou
přítomností a pokojem. Otče náš, který jsi v nebesích….“ Amen.      Píseň EZ - 293

꙳     ꙳     ꙳
Milí přátelé, dostáváte do rukou adventní a vánoční dopis našeho sboru.

Úvodní úvahu můžete využít ke štědrovečerní pobožnosti. Dopis můžete opět
kopírovat, přeposílat a povzbudit jím své blízké, známé. 

Srdečně  Vás  zveme  na  všechna  adventní  a  vánoční  bohoslužby.  Díky
opatření vlády jsou velmi snížené možnosti kapacity. Pro H. Brod max. 15 lidí a
pro kostel v Krupé 30 lidí. Proto o letošních svátcích nemůže být dětská vánoční
hra, ale děti se více zapojí 25.12. při bohoslužbách v Krupé v kostele. Ke každým
bohoslužbám je však třeba se dopředu hlásit!! Nejlépe se zapisovat v tabulce na
sborových internetových stránkách  či  telefonicky (mně či  Lukáši  Černému na

čísle:  777 062 274).  Jak budou bohoslužby probíhat po novém roce se nyní  již
neodvažujeme plánovat, ale budeme se je snažit zachovat. Na webu  e-cirkev.cz
naleznete seznam sborů, které bohoslužby přenášejí  živě,  funguje i  stránka na
youtube  Horácké  bohoslužby  ČCE,  kde  se  uveřejňují  bohoslužby  vždy  předem
natočené ke každé neděli (opět po Novém roce). Při silvestrovských bohoslužbách
a i další neděle si budete moci vylosovat svůj biblický verš na rok 2020. Je možné
si zakoupit příručku biblických čtení s modlitbami „Na každý den“ i „Evangelický
kalendář“ pro nadcházející rok. Je možné odebírat časopis „Český bratr“, oblastní
časopis  „Horácko“.  Náš sbor odebírá také křesťanský časopis  pro děti Kroky a
časopis Můžeš (Nadace Chartry 77, konto Bariéry). Do našeho společenství může
přijít kdokoliv, i ten kdo není členem sboru, a být společně s námi. Hledat a ptát se
po Bohu a jeho dílu ve světě i v osobním životě každého.

Bohoslužby o Adventu a Vánocích
4. adventní neděle 20. 12., Bohoslužby

H. Brod 8.45 - Horní Krupá 10.15 (v kostele)  - H. Brod 17.30
Boží hod vánoční 25. 12. bohoslužby s večeří Páně

H. Brod 8.45 - Horní Krupá 10.15 (v kostele)  - H. Brod 17.30
Druhý svátek vánoční 26.12. bohoslužby s večeří Páně

H. Brod 8.45  - H. Brod 17.30
1. neděle po Vánocích 27. 12., bohoslužby přes internet

Poslední den v kalendářním roce 31. 12. 
Havlíčkův Brod 18:00 bohoslužby 

Přáníčka
Někteří z Vás dostáváte v těchto dnech do schránek také vánoční přáníčko od
našeho sboru. Vyrábějí je a většinou také roznášejí děti, které by jinak, pokud by
to  bylo  možné,  již  nyní  nacvičovaly  vánoční  divadlo.  Chtějí  vás  aspoň  takto
potěšit,  povzbudit  a  svým  přáním  zvěstovat  vánoční  evangelium.  Do  akce  se
zapojilo 10 rodin a přáníček bylo přes 60. Chtěl bych dětem za to moc poděkovat.
Knižní dárek od sboru je letos ani tentokrát nemine.

Kovaná mříž pro krupský kostel
Když  jsme  v  roce  2008-9  rekonstruovali  náš  kostel  v  Krupé,  vybudovali  jsme
podél obvodových zdí důmyslnou odvlhčovací drenáž. V průběhu času se však v
kostele stále objevuje vlhkost, čímž trpí omítky, dřevo, varhany, elektroinstalace.
Před 7 lety jsme žádali  fond Vysočiny o částečnou dotaci na vytvoření kované
mříže před vstupní dveře do kostela, aby mohl v letním období větrat (tuto službu
desítky let zastávala mj. Františka Beranová a další). S žádostí o dotaci jsme však
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