Přejeme Vám pokojné a radostné prožití velikonočních svátků a těšíme
se s Vámi na viděnou při jakékoliv příležitosti. Za staršovstvo a celý náš
sbor srdečně zdraví David Šorm, Váš farář.

VELIKONOČNÍ

informace o dalších akcích:

pro členy a přátele

12.4. Jom-ha-Šoa, 14. – 15.00, připomínka obětí holocaustu, veřejné čtení,
jmen obětí H. Brod, následuje komentovaná prohlídka výstavy
Vyhnaní.Uprchlíci 1914-1918. (pořádá Muzeum Vysočiny v H. Brodě),
20.4. Den Země 16.00 akce pro děti a rodiny v Horní Krupé
11. -13.5. Sborový pobyt dětí z biblické hodiny a nedělky
20.5. Svatodušní neděle, konfirmační slavnost v H. Krupé
25.5. Noc kostelů program v havlíčkobrodských kostelech a modlitebnách
17.6. Den rodiny v Nové Město na Moravě – Zahradní slavnost
16. -17.6. Sborová voda pro rodiny i jednotlivce
30.6. -7. 7. „ Dětský tábor“ na Zbytově
12. -15.7. Cyklopuťák mládeže
24. -26.8. Festival pro mládež Otevřeno v Jimramově
9.9. Slavnost 120. výročí postavení kostela v Novém Městě na Moravě
23.9. Slavnost 200. výročí postavení kostela v Daňkovicích
27. -30.9. Slezd mládeže a celocírkevní slavnost k 100 letům ČCE v
Pardubicích
září Potáborové setkání dětí a vedoucích v Horní Krupé
5.10. Drakiáda v H. Krupé
říjen Slavnostní otevření sborového domu v H. Brodě
10.11. Konvent našeho seniorátu v Moravči
30.11 a 14.12. Adventní dílny v H. Krupé
23.12. Dětská vánoční slavnost v kostele v Horní Krupé

sboru ČCE v Horní Krupé

Horní Krupá čp. 63, 580 01 H. Brod 1
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DOPIS 2018
a Havlíčkově Brodě
Co je pravda?
„Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Pilát mu řekl: "Co je pravda?"
Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu
nenalézám.“ (Janovo evangelium 18,37)
Pilát vyslýchá Ježíše nařčeného z rouhačství a buřičství. Je obviněn kněžími
a staršími lidu, když proti němu nastrčili lživé svědky. Když se Ježíš doznal, že
je Synem člověka, tedy tím, komu Bůh svěřil svou pravomoc soudit, svědků
nebylo nakonec potřeba. „Nač ještě potřebujeme svědectví!“ Nyní jej vyslýchá
Pilát. Má potvrdit jeho vinu a rozhodnout o popravě. Položí Ježíšovi
rétorickou otázku: „Co je pravda?“ Otázku položí, ale odpověď nehledá. Vždyť
k vyřčení úředně správného rozsudku ji znát nepotřebuje. Je ochoten Ježíše
dát ukřižovat, protože si to přejí kněží a zmanipulovaný lid. Ale stejně tak je
ochoten Ježíše propustit. Čeho se vlastně dopustil? A tak nabídne, že může
při amnestii propustit Ježíše nebo Barabáše....
Je to docela typická ukázka toho, jak člověk zachází s pravdou. Ptá se po
pravdě, ale ve skutečnosti ji nehledá. Pro spoustu závažných rozhodnutí se
člověk podle pravdy orientovat nepotřebuje. Jen když to formálně sedí.
V dnešní době jsme stále častěji svědky toho, kdy pravda je jen argumentem
užitý pro svůj vlastní prospěch. Je hadrem, se kterým si může každý dělat, co
chce, kdy jej může mrštit druhému do tváře. Ne aby jej k pravdě vyburcoval,
ale aby jej urazil. Můžeme si ve společnosti rozumět, když se po pravdě
neptáme a nehledáme ji? Když se jazyk nestane nástrojem porozumění, ale
symbolem odcizení? Co nás pak ještě spojuje? Soudržnost společnosti začíná
slábnout ve chvíli, kdy pravdu přestaneme hledat a usilovat o ni.
Ježíš před Pilátem ovšem nastoluje téma pravdy v jiném vztahu. Je to
pravda o Bohu a člověku. O jejich vzájemném odcizení a vzdálení. Každý, kdo
je z pravdy, říká Ježíš, si tuto pravdu uvědomuje. A slyší hlas, který zve zpátky
k hledání Boha a k obnovení vzájemného obecenství (od toho bodu se má
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tvořit obec jako společenství lidí). V prvé řadě nejde ani tak o rituály, liturgii,
nebo kult, ale o živý hlas. A pravdou také je, že Bůh každého hledače a
posluchače přijme. Nikoho neodmítne. Proto o tyto hledače Ježíš strach
nemá. Nemá strach ani o sebe, ačkoliv ví, že kvůli němu dav palec nahoru
nezvedne. Tahle pravda jej bude hodně bolet…
Ježíšova cesta k hledání a hájení pravdy začíná právě v pravdě o Bohu a
člověku. Před Bohem si nelze na nic hrát, ani se za něco schovávat. Ve vztahu
k Bohu se člověk učí tiché upřímnosti. Protože v tomto obecenství není
pravda to, co chci vidět, ale co vidět mám. Ale ještě více jde o slyšení pravdy,
o zaslechnutí hlasu, který zve zpátky a také povolává k odpovědnosti. Právě
v této souvislosti platí, že pravda člověka osvobodí. A taková pravda, jak je
prorokováno, nakonec zvítězí, i když může být na čas poražena.
„Pane Bože, je to s naším vztahem k pravdě často všelijaké. Pravdu zamlčujeme,
překrucujeme, obrušujeme, zneužíváme ji k přemožení druhého, nebo abychom se
vyhnuli odpovědnosti. Když uchopíme pravdu, nestane se lékem, ale zbraní nebo
iluzí a falešnou nadějí. Prosíme hlavně o jedno, abychom zaslechli tvůj hlas a
nezacpávali si před ním uši. Ať pravda drží nás mnohem více než my ji. A í když to
bolí, prosíme, abys při nás stál třeba i mlčky. Abychom neztratili naději. Amen.“

bohoslužby a setkání o Velikonocích
„Zelený čtvrtek“ 29.3. - v Horní Krupé, od 18:00
Pašijová večeře, čtení pašijí, zpívání, pohoštění, víno, chléb a beránek
Velký pátek 30. 3., bohoslužby s Večeří Páně
H. Krupá 10:15 (ve škole), H. Brod 18.00
Velikonoční neděle 1. 4. s Večeří Páně
Havlíčkův Brod 9.00 ekumenické s husity,
Horní Krupá 10.30

Milí přátelé, opět dostáváte do rukou Velikonoční sborový dopis
s informacemi o dění v našem sboru. Vedle úvodní úvahy s modlitbou Vám
chceme nabídnout i další důležité informace, které se týkají života sboru a
církve.
V dopise dostáváte přiložený leták s informacemi o rekonstrukci sborového
domu v H. Brodě. Stavební firma si již objekt převzala, práce jsou započaté.
My se scházíme v pronajatých prostorách na husitské faře. Děkujeme tamní
náboženské obci, že nám vyšla vstříc. V přiloženém letáku Jeronýmovy
jednoty se můžete i letos dočíst, kde všude tento fond naší církve pomohl při
opravě budov. To všechno bylo možné i díky Vaší obětavosti. Do sbírky darů
Jeronýmovy jednoty můžete přispět do konce května. Kromě této
dlouhodobé sbírky se o velikonoční neděli při bohoslužbách koná také sbírka
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na tzv. Hlavní dar lásky. V letošní sbírce máme možnost přispět sboru
v Opatovicích (což je přes hranice seniorátu náš sousední sbor), kde se
chystají k rekonstrukci fasády kostela. V loňském roce výtěžek z této sbírky
putoval právě pro náš stavební projekt v H. Brodě a získali jsme cca 930 tis Kč
(což je více, než je pro tuto sbírku běžné). Jeronýmova jednota našemu sboru
také poskytla bezúročnou půjčku ve výši 2 mil Kč, kterou v nejbližších letech
budeme splácet. Nezapomínejme na to ve své obětavosti.
Další letáček, který letos dostáváte v přiloženém dopise, se týká budoucího
samofinancování církve a tudíž i našeho sboru. Jistě jste se dozvěděli o tom,
že v minulých letech se český stát rozhodl narovnat vztah s církvemi, které
byly poznamenané obdobím komunismu. Církvím byla navrácena část
nemovitého majetku, který jim byl ukraden. Konkrétně našemu sboru bylo
navráceno asi 6 ha zemědělské půdy. Nemalou část pozemků však již nebylo
možné vrátit (týká se to i naší církve), a tak stát vyplácí finanční náhradu za
tuto situaci. Současně s tím se každý rok snižuje státní příspěvek na platy
duchovních. Tyto finance musí každý rok sbor navyšovat. V nedaleké
budoucnosti tedy každý sbor bude platit mzdu svému faráři či farářce.
Domníváme se, že tak je to správné. Církve by měly být na státu nezávislé (a
naopak). To že i v našem sboru je kázáno evangelium a lidé se v něm mohou
poznat Boží lásku, náklonnost a podporu od druhých, že děti zde mohou
bezpečně vyrůstat a získávat pro život nezbytné hodnoty a postoje, však také
něco stojí. Také něco stojí naše finanční obětavost, kterou posíláme
potřebným dále. Je proto potřeba tuto situaci promítnout do hospodaření
s vlastními financemi. Určit si, co má skutečně hodnotu a co můžeme
postrádat. Však v jedné písni oslovujeme Pána Boha slovy: „ukaž nám co
potřebné je, a co je jen přítěží“. Mnozí z vás svůj sbor již nemálo podporujete
a patří Vám za to díky. Díky tomu zde můžeme pracovat a sloužit.
Také již možná víte, že synod naší církve přijal podobu nového loga
Českobratrské církve evangelické. Je to jistě jen detail, který nic velikého
neřeší. Logo je ale také symbolem, který má o nás vypovídat. Základem
nového loga je opět Bible a kalich. Bible svým tvarem připomíná písmeno „E“,
jako evangelická a evangelium. Zároveň také může někomu připomínat
prapor, který není lacinou pýchou, ale má připomínat, že na prvním místě má
být viděn náš vztah k evangeliu, tedy k Boží milosti a lásce. Kalich na bibli také
může připomínat klíčovou dírku, do které rádi hledíme, když chceme vidět
víc. Takový je pohled právě přes Bibli. Ona je branou poznání, ale patří
k lidské realitě, že vidíme vždy jen část, protože „naše poznání je částečné“.
Ať i Vás nové logo inspiruje a dobře se s ním sžijete.
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