VELIKONOČNÍ
DOPIS 2019

Díky!
Dík Tobě, Pane,
že tvá veliká milost
v mém neklidu mi ukázala
trpělivost!

A ještě díky!
Kdo by spočítal,
cos do uzlíčku
dnům mých uchystal - -

I za to díky,
že z Tvé slavné moci
Tvé lásky odlesk
zaplál do mé noci.

Že srdce pevnější je
nad křišťál,
že věčná Pravda mízou svou je živí,
dík, Bože dobrotivý.

sboru ČCE v Horní Krupé

Marie Rafajová, 1938

„Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí!“ (Lukášovo evangel. 23,34)

informace o dalších akcích:
26.4. Den Země 16.00 akce pro děti a rodiny v Horní Krupé, se vzdělávacím
programem a loutkovým divadlem pro děti .
28.4. Seniorátní konference v H. Brodě, rozhovor o evangelických
bohoslužbách
15.5. host na biblické Alexandr Flek a Parabible
17. -19.5. Sborový pobyt pro všechny generace v Chotěboři
24.5. Noc kostelů program i v naší modlitebně v H. Brodě
9.6. Svatodušní neděle bohoslužby s večeří Páně
12.6. host na biblické Hana Pinknerová
15. -17.6. Sborová voda pro rodiny i jednotlivce
29.6. -6 7. „ Dětský tábor“ na Zbytově
přes léto též několik táborů Chaloupek v krupské škole
11. -14.7. Cyklo nebo puťák mládeže
18.8. Běh pro radost v H. Krupé, benefiční sportovní akce pro děti
konec srpna sborové brigády na vymalování ve škole
23. -25.8. Festival pro mládež Otevřeno v Jimramově
7.9. seniorátní setkání učitelů nedělní školy
22.9. Seniorátní setkání všech generací
4. -6.10. Sjezd mládeže v Novém Městě na Moravě
září/říjen Potáborové setkání dětí a vedoucích v H. Krupé
11.10. Drakiáda v H. Krupé
29.11 a 13.12. Adventní dílny v H. Krupé1.12. adventní koncert staré
hudby v krupském kostele
22.12. Dětská vánoční slavnost v kostele v H. Krupé
Horní Krupá čp. 63, 580 01 H. Brod 1
telefon: 739 244 611 e-mail: horni-krupa@evangnet.cz
http://horni-krupa.evangnet.cz/ www.krupskaskola.cz
číslo bankovního účtu sboru: 230376492/0300
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pro členy a přátele

a Havlíčkově Brodě
„S křížkem po funuse“
Když zahlédnu starší fotografie našich dětí, říkám si, jak čas rychle utíká. A
co všechno člověk chtěl stihnout udělat, dětem ukázat, naučit je (naučit se s
nimi). A jak si myslel, že to bude jiné, než to bylo a je. I když to, co je a bylo, je
pěkné a díky Bohu za to. A přeci se do mysli vkrádají myšlenky o
promarněných šancích a pocity pozdní lítosti. Takové to „tak rád bych“, nebo
„kdyby bývalo...“. Kdyby šel čas vrátit? Asi by to příliš jiné nebylo. Lidé by byli
stejní, podmínky také. Vlastnosti, schopnosti, limity vlastní a těch druhých,
všechno by bylo stejné.
Různé jazyky vyjadřují zkušenost pozdní lítosti. V Německu asi často dali
na stůl omáčku po mase, nebo přišli vyzvat k tanci, když hudba už skončila. Ve
Francii mívali po bitvě hodně „generálů“. V Anglii asi častěji zamykali stáj,
když už byl kůň dávno pryč. Češi často chodí s křížkem po funuse (když je v
pohřebním průvodu třeba toho, který vpředu nese kříž).
Když vojáci přibíjeli Ježíše z Nazareta na dřevěný kříž, modlil se za ně:
„Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Ti konají na rozkaz velitelů. Nemohou
projevit svou vůli, musí poslechnout. I kdyby věděli, koho křižují, nic
nezmění.
Ježíšova modlitba může mít širší dosah. Je modlitbou za všechny, kteří
nějak žijí, rozhodují se, jednají, konají, či vykonávají. Patří k povaze lidského
života, že člověk není příliš schopen dohlédnout důsledky svého jednání. A i
kdyby byl schopen dohlédnout, co vlastně změní? Pohleďme na Boží stvoření,
přírodu. Už zase počítáme suché týdny a měsíce. Víme už několik desítek let,
kam spěje nerovnováha života na zemi. A přijdou-li nějaká řešení, neřeší
zpravidla hlavní příčiny...
Teď to zní trochu fatalisticky. A ono to takové vlastně je. Zároveň to ještě
může být jiné ve světle prosby z kříže o odpuštění za to, co člověk koná a co
není schopen domyslet a kam není schopen dohlédnout. Za to, co se stalo a
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co se vlastně ještě stane. Kolik takových odpuštění bylo a bude třeba? Kolik je
ve světě pozdní lítosti, která se rodí nad prohlížením svatebních a rodinných
alb, deníkových poznámek či starých sešitů ze škol?
Na kříž byl přibit muž, který byl blízko nebeskému Otci. Byl schopen
dohlédnout a domyslet. Přišel, aby lidé věděli, že i přes všechnu pozdní lítost
není vůbec nic ztraceného. A že právě tato lítost může být začátkem něčeho
ještě docela jiného a nadějnějšího, než co je člověk schopen domyslet.
Ve světle Ježíšovy modlitby z kříže a jeho dalších slov a podobenství je
však člověk nejen kajícníkem pozdní lítosti (Mt 18,23), družičkou s ospalkami
na očích (Mt 25,1), ale také služebníkem pozdního odpoledne (Mt 20,1) . A
také znovu přijatým synem, nalezenou ovcí či znovuobjevenou mincí (Lk 15).
Silou, která tuto situaci mění a obrací, je odpuštění za všechno, co člověk
koná a přitom nevěděl a vlastně stále zcela neví.
Kdyby tak Ježíšovi soudci věděli, že onen popravený „rouhač“ v hrobě
příliš nepobude. Ale bylo by to jiné, kdyby věděli?... Jednomu z vojáků, kteří
Ježíše na kříž přibíjeli, to došlo: „Ten člověk snad byl opravdu Božím synem.“
Voják se stal obrazem člověka, který se zhrozil z toho, co udělal, ale jeho
vyznání jej nasměrovalo k naději.
Smíme žít a očekávat ještě něco docela lepšího, než v co jsme doufali.
Snad mohu v klidu zavřít album, dát jej zase do police a nebát se žít i s těmi
chybami.
„Pane Bože, často přicházíme s křížkem po funuse. Pomoz nám, abychom to naše
vyřčené „ne“ mohli proměnit ve vykonané „ano“. Pomyslně sledujeme Ježíšovu
cestu kříže na Golgotu. „Jdeme“ tiše, beze slov. Rádi bychom se pak vraceli zpátky beze slov laciných. Prosíme, abychom setkání s křížem měli někde hluboko vryté nejen jako nařčení, ale ještě více jako usmíření. Prosíme pomoz, abychom takové setkání mohli mít napsané v očích a aby znělo citlivě v našem hlase. Amen.“

bohoslužby a setkání o Velikonocích
„Zelený čtvrtek“ 18.4. - v H. Krupé, od 18:00
Pašijová večeře, čtení pašijí, zpívání, pohoštění, víno, chléb a beránek
Velký pátek 19. 4., bohoslužby s Večeří Páně
H. Krupá 10.15 (ve škole), H. Brod 18.00
Bílá sobota 20.4, Velikonoční koncert
H. Krupá 17.00 (v kostele)
Velikonoční neděle 21. 4. s Večeří Páně
H. Brod 8.45,
H. Krupá 10.15 (v kostele)
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Milí přátelé, opět dostáváte do rukou Velikonoční sborový dopis s pozvánkou
na velikonoční bohoslužby a další setkání. Jako přílohu si můžete přečíst
informace o dění ve sboru v uplynulém období.
Stále prožíváme velikou vděčnost z nových prostor v H. Brodě, díky kterým
jsme také mohli obnovit třeba schůzky maminek s dětmi. Máme radost z toho,
kolik se nás schází. Na jaře budeme především s tatínky budovat malou loď jako
prolézačku pro děti na dvoře sborového domu.
Současně jsme v letošním roce také chtěli posílit důraz na čtení a promýšlení
bible (společné i osobní), proto také zveme jednou za měsíc ve středu ve
spolupráci s krajskou knihovnou na sérii setkání se zajímavými hosty: biblista Petr
Pokorný, písničkář Slávek Klecandr, překladatel Alexandr Flek, spisovatelka Hana
Pinknerová, učitel Jaroslav Staněk a další. Všichni pozvaní hosté se biblí zabývají a
chtějí se s námi podělit o to, jak a co v ní nacházejí.
V letošním roce bychom také chtěli spolu opět vyjet na sborový víkendový
pobyt, který bude opět v evangelickém středisku v Chotěboři ve dnech 17.5.19.5. Pobyt je určený pro všechny generace. Ubytování je bezbariérové, stranou
od města. Všechny srdečně zveme.
Letos bude pro nás také novinkou zapojení do celostátní akce „Noc kostelů“,
která proběhne v pátek 24.5. v H. Brodě. Odpolední program bude zaměřený
především na děti s rodinami, večerní bude více tichý a meditativní. Během
odpoledne budeme hostit děti, které se učí na housličky a také spisovatele
krásných a hlubokých dětských knih, Pavla Čecha. Během dne budou také
probíhat výtvarné dílny, hry, společné zpívání. Více informací upřesníme později.
V letošním roce si také připomínáme několik malých výročí překladů bible.
Před 470 lety (11.4. 1549) pražský utrakvistický nakladatel Jiří Melantrich vydal
tiskem bibli v češtině, která vycházela vstříc všem křesťanským konfesím. A před
440 lety (1579) vyšel první díl Bible kralické (šestidílky), konkrétně knihy
Mojžíšovy. Proto v H. Krupé v Galerii stodola budeme moci od poloviny května do
října shlédnout výstavu o Janu Blahoslavovi a také o překladatelském a
vydavatelském díle Jednoty bratrské. K výstavě připravujeme přednášku pro
veřejnost.
V letních měsících pojedeme s dětmi opět na sborový tábor a s mládeží
vyrazíme někam za poznáním.
Chaloupky pro pracoviště H. Krupá (v naší škole) budou hledat lektora
environmentálního vzdělávání na plný úvazek i s možností bydlení ve školním
bytě. Výběrové řízení proběhne v druhé polovině června.
Těšíme se na setká(vá)ní s Vámi při různých příležitostech. Děkujeme, že naši
činnost sledujete a mnohým způsobem podporujete. 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.
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