Vzhledem k probíhající coronavirové nákaze děkujeme všem, kteří v
těchto dnech a týdnech na mnoha místech s velikým nasazením
pomáhají zvládat tuto obrovskou výzvu. Staršovstvo sboru jakož i celá
církev doporučuje se důsledně řídit všemi nařízeními a doporučeními.
Nyní především ze svých domovů můžeme v modlitbách (nejen
ranních a večeřeních) prosit za Boží milost, uzdravení a posílení všech
nemocných a nasazených. Soustřeďme se na to, co nás čeká a buďme
především lidmi, kteří žijí z naděje a evangelia o Božím milosrdenství.
informace o připravovaných akcích (mohou se vzhledem k násl.
vývoji měnit):
5.4. Seniorátní setkání ve V. Meziříčí, host David Balcar „Proměny sborů,
aneb změny se dějí, pojďme se inspirovat“
24.4. Den Země 16.00 akce pro děti a rodiny v Horní Krupé, se vzdělávacím
programem a loutkovým divadlem pro děti .
31.5. Svatodušní neděle bohoslužby s večeří Páně
5.6. Noc kostelů program i v naší modlitebně v H. Brodě
11. -14.6. Sborová voda Vltava pro rodiny i jednotlivce
2.7. -11. 7. „ Dětský tábor“ na Zbytově
přes léto též několik táborů Chaloupek v krupské škole
26. -31.7. Pobyt mládeže
16.8. Běh pro radost v H. Krupé, benefiční sportovní akce pro děti
konec srpna sborové brigády na vymalování ve škole
5.9. seniorátní setkání učitelů nedělní školy
5.9. svatba Barbory Mičkové a Vojtěcha Zadražila v H. Krupé
13.9. Konfirmační slavnost v Horní Krupé
20.9. Seniorátní setkání všech generací
25. - 28.9. Sjezd mládeže ve (na) Vsetíně
září/říjen Potáborové setkání dětí a vedoucích v H. Krupé
9.10. Drakiáda v H. Krupé
16.-18.10 Pobyt konfirmandů v Praze
27.11 a 11.12. 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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VELIKONOČNÍ DOPIS 2020
pro členy a přátele
sboru ČCE v Horní Krupé

a Havlíčkově Brodě
Zápasit nebo spát?
Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: „Počkejte tu, než
se pomodlím.“ (Markovo evangelium 14,32)
Když se jednou Ježíš s učedníky plavil na velikém jezeře, ztrhla se bouře.
Učedníci křičeli strachy, zatímco Ježíš klidně spal: „Mistře, tobě je jedno, že
zahyneme?“ Zatímco oni se strachem zápasí o život, on klidně spí. „Proč jste
tak ustrašení, to ještě nemáte víru?“; ptá se jich pak vyčítavě.
Nyní se jakoby karta obrací. Ježíš v zahradě nad Jeruzalémem zápasí se
svým strachem (ze zatčení, mučení a ukřižování), zatímco oni o kus dál spí. Po
chvíli k nim přichází opět s výčitkou: „Ještě spíte a odpočíváte?“ Jednou jsou
učedníci slabí, že zápasí, když by mohli spát. Jindy jsou slabí, když nezápasí a
spí. Kdy se aktivně utkat se strachem a kdy jej naopak nechat „plavat“ a
nedávat mu svým zápasem větší místo, než má mít? Kdy je správný čas
nechat vnitřní spory „usnout“ a kdy do nich vstoupit, abych nedal prostor
lhostejnosti, která tak často přechází do nespravedlnosti? To kdybychom
věděli, žilo by se nám i lidem okolo krásně.
Bůh v Ježíši Kristu ze sounáležitosti vstoupil do našeho lidství a tak je
někdy těžké se orientovat v činech učedníků a jejich Mistra. Na pohled jsou si
podobné. Na druhou stranu Ježíš Kristus nebyl jen zdánlivým člověkem, tedy
Bohem „dočasně navlečeným“ do hávu lidství. „Pravý člověk“ znamená, že i
on se musel potýkat se strachem, opuštěností a zklamáním, když ho v tom
jeho nejbližší nechávají na holičkách (jak učedník Petr ještě ukáže). Ale i když
Božímu synu bylo dáno nad vlastním strachem zvítězit a onen „kalich
hořkosti“ přijmout, aby nám bylo odpuštěno, nikdo z učedníků se nemůže
pak pyšnit tím, že by se svou modlitební stráží měl zásluhu. Bůh tu v Kristu
plně byl a je s námi, ale člověk zůstává člověkem a na jeho božství nemá
žádný nárok.
Postní čas nabízí člověku dostatek času přemýšlet o vlastních činech a
motivaci, která je za nimi. V sobě samém sestoupit do nižších pater, kde něco
pod povrchem nepřiznaně vře a něco zase tleje. Ale kde také probíhá dobrý
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boj víry, který je zase střídán důvěrou plynoucí z naděje, že je „nade mnou“
zdroj planoucího dobra a lásky (ale vlastně i pode mnou, kolem mne i ve mně
samém) a že se na něj mohu spolehnout a opřít.
Ježíš utišuje bouři vln, ale stejně tak překonává strach z vlastního osudu,
který mu lidský svět připravil jak svými falešnými boji, tak i lhostejností.
Dokáže mít „silný hlas“, kterým utiší, co na smrt vyděsí. Neméně silně v
pokoře volá, aby přijal, co se má stát. Strach jej nepřemohl a neparalyzoval
ani na lodi, ani v noci v zahradě. Kdo to jen je a proč to všechno dělá?
„Pane Bože, do tvých rukou zpátky odevzdáváme všechno dobré, co jsme
dostali jako požehnání. Přinášíme i kalichy hořkosti, u kterých bychom rádi,
aby nás míjely. My nevíme, ty však víš. Děkujeme, že se na to můžeme spolehnout, abychom mohli poctivě zápasit, ale i v důvěře usínat – i uprostřed napětí, které neumíme mírnit, natož uvolnit. Prosíme, abys nás proměňoval k
podobě Ježíšova lidství, o kterém nám vyprávějí evangelia, živá tradice církve i
naši nejbližší. Amen
bohoslužby a setkání o Velikonocích
„Zelený čtvrtek“ 9. 4. - v H. Krupé, od 18:00
Pašijová večeře, čtení pašijí, zpívání, pohoštění, víno, chléb a beránek
Velký pátek 10.4., bohoslužby s Večeří Páně
H. Krupá 10.15 (ve škole), H. Brod 18.00
Velikonoční neděle 12. 4. s Večeří Páně
H. Brod 8.45, H. Krupá 10.15 (v kostele)

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 minulém roce.
Náš sbor ve spolupráci s Chaloupkami již deset let nabízí nespočet
zajímavých a vzdělávacích akcí se záměrem poznat život, který Bůh stvořil.
Součástí jeho díla je i krajina, ve které žijeme a kterou si po generace podle
potřeb dotváříme. Vedle toho však nezapomínáme na to, co je jádrem
našeho života, a tím je evangelium, dobrá zpráva o Ježíši Kristu. A tak jsme
pro letošní postní čas připravili a pozvali veřejnost ke kurzu Objevování
křesťanství. Po deset večerů se v naší škole scházíme, čteme si spolu (i sami
doma) Markovo evangelium a debatujeme o jádru křesťanské víry. Cílem
není v prvé řadě někoho pro evangelium získat, ale vzdělávat a spolu hovořit
o víře. Proto jsme rádi, že se na kurz přihlásilo několik lidí. Pro další, kteří by o
něj měli zájem, můžeme připravit na příští rok pokračování.
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V letošním roce si připomínáme 350. výročí od úmrtí biskupa Jednoty
bratrské Jana Amose Komenského. Jeho život byl nesmírně plný a jeho dílo
obrovské. Chceme si jeho dílo připomenout při několika akcích: Výstavou od
května t.r. v krupské stodole „JAK chtěl změnit svět“, při letošní Noci kostelů
(5.6.) i o několika besedách s odborníky na Komenského život a dobu, ve
které žil.
Staršovstvo našeho sboru nyní na pokračování projednává a promýšlí tzv.
„Strategický plán“, který schválil synod naší církve ve snaze připravit pro
církev i jednotlivé sbory určité představy a vize, kam život evangelické církve
směřovat do roku 2030. V souvislosti s mnohými výzvami je třeba si určit
priority a ty se snažit naplňovat. Vnějšími okolnostmi je postupný přechod
financování platů duchovních ze státu na církve, tou vnitřní je rozhovor
současné generace evangelíků s dědictvím reformace pro dnešek a
budoucnost v době stále větší nevědomosti společnosti o tom, co je
křesťanství. Nechceme si nad tím stýskat, ale odvážně a tvořivě do těchto
okolností vstoupit a sloužit. Součástí strategického plánu našeho sboru je i
úvodní přemýšlení o silných a slabších stránkách našeho konkrétního
sborového života, ke kterému byli někteří vyzváni a na který dále navážeme
detailními kapitolami (bohoslužby, vzdělávání, pastorace, misie). Obecné
hodnocení sboru naleznete v následujícím odstavci.
Několik dotázaných členů sboru uvedlo, že za silné stránky sboru vnímá:
otevřenost (i názorovou) společenství, dobré vztahy, kvalita a živost
bohoslužeb, mít opravené a udržované budovy, spjatost různých generací (a
aby se starší nebáli vyprávět o svých zkušenostech), zapálený farář, příliv
mladé generace (hl. v HB), práce s dětmi a mládeží, zapojení mládeže,
dostatek sborových aktivit, dobře fungující staršovstvo, relativní finanční
soběstačnost, spolupráce s Chaloupkami, částečné zaměření na ekologii,
propojenost Krupé a Brodu, ve sboru nejsou sváry.
Za slabé stránky sboru lidé považují: vylidňující se venkov, pasivita lidí
vytvářet užší společenství a více se zapojit do sborového života, ne tak vysoká
pozornost vůči seniorům, přetížená role faráře, více se neangažujeme
navenek ve prospěch svého okolí, misijní nejistota; pokud se sbor nebude
dále (a více) rozvíjet, může stagnovat; nižší aktivita v zapojení do duchovní
činnosti (příprava programů, ochota vzdělávat se, účastnit se školení)
Pokud chcete připojit nějaký svůj postřeh či nápad, jak posílit činnost
sboru, můžete kontaktovat kohokoliv ze staršovstva.
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