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EVANGELICKÉHO SBORU V HORNÍ KRUPÉ A HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
                                               „Hospodin učinil veliké věci. Radujme se!“ (Žalm 126.) verš na leden

Biblické verše na rok 2021

Jako každý rok si můžete vylosovat biblický verš, který
vás  může provázet  svým poselstvím celým rokem.  V
průběhu roku si však může vzít opakovaně další, verše
doplňujeme.  Zadní  stranu  (viz  obr.)  tvoří  část
výtvarného návrhu kované mříže pro kostel v Krupé.
Představuje šípkový keř a připomíná vrchol Božího díla
spásy a střed naší víry: Ježíše Krista. Farář s verši objíždí
domácnosti. Pokud máte o losování svého verše zájem,
a ještě u vás nezazvonil,  zavolejte mu. Pokud chcete
nahlédnout  do  výběru  biblických  veršů,  popř.  další
přidat, napište. 

Smuteční rozloučení se Sváťou Karáskem

Před  Vánoci  odešel  z  tohoto  světa  farář,  písničkář,
disident  i  poslanec  Svatopluk  Karásek.  Zanechal  za
sebou především výraznou lidskou stopu.  Byl  tu  pro
každého.  Neméně  obdarovaným  byl  i  kazatelem,  na
jehož bohoslužby přicházelo mnoho lidí  a  díky tomu
našlo svou cestu k Pánu Bohu. V evangelickém kostele
U Salvátora se v sobotu 23. ledna od 15.00 bude konat
rozloučení se Sváťou. Bude je možné sledovat online.
Odkaz  najdete  na  webu  (jistě
bude pořízen i záznam)

www.kostelusalvatora.cz

Ve  sborové  knihovně  si
můžete  zapůjčit  knihu
rozhovorů  s  názvem  „Víno
tvé  výborné“ i  sbírky  jeho
kázání. Pro dnešní dobu je to
docela povzbudivé čtení.

Nové knihy 

Od autora Gyrðira Ellíassona vychází novela  Okno na
jih,  která  na  Knihu  o  řece  Sandá  (rozebráno) volně
navazuje.  Vyprávění  se  odvíjí  chronologicky  během
čtyř ročních období. Hlavní hrdina se nachází v jakémsi
dobrovolném vyhnanství na venkově, konkrétně poblíž
rybářské  vesnice  na  západě  Islandu.  Zlomkovitý  text
opět přibližuje bolestnou snahu o uměleckou tvorbu.
Postavy  knihy,  na  které  hlavní  hrdina  pracuje,  se
strnule vzpouzejí  autorovým pokusům vdechnout jim
život a poslušnost vypovídá i starý psací stroj olivetti.
Ani navazovat vztahy se skutečnými lidmi se spisovateli
nedaří.  Naléhavý pocit prázdnoty se mísí s precizním
pozorováním  detailů  krajiny  i  všedního  života  na
venkově a podivuhodných jevů ve vesnici a jejím okolí.

Přeložila Marta Bartošková, 2020, první vydání, váz., 
128 stran. Prodejní cena 170 Kč, v Kalichu 144 Kč.

David  Jan  Novotný  –  Daleko  od  zahrady  Eden.
Spisovatel známé veselé knihy  „Pohádky z Ementálu“,
scenárista a dramaturg vychází z příběhů obsažených v
První  knize  Mojžíšově,  Genesis.  Svá  převyprávění
těchto příběhů nazývá tzv. novým midrašem. Odkazuje
tím  k  důležité  součásti  židovské  tradice,  výkladům
starozákonních  textů.  Se  svou  znalostí  židovské
historie, tradice i hebrejštiny dokáže Novotný biblické
příběhy nejen nově vykládat a hledat jejich smysl, ale
dokáže  i  nahlédnout  za  ně,  dovyprávět  je  a  jejich

Osobní kontakt: David Šorm, farář sboru
Telefonát, procházka s farářem výjimečně i návštěva:
Tel: 739 244 611, d.j.sorm@volny.cz

Nedělní bohoslužby (přes internet)
Seniorátní youtube: Horácké bohoslužby ČCE
Seznam sborů: Bohoslužby online na www.e-cirkev.cz

Biblická hodina pro děti
Každé pondělí či úterý od 16.00 přes ZOOM
Zazpíváme(si)? vyprávění biblických příběhů na motivy
oblíbených písní ze zpěvníku Svítá

Biblická hodina pro dospělé
Každou středu od 17.00 přes ZOOM
Kniha Kazatel, skeptik i hledač naděje

Konfirmační příprava
Každý čtvrtek od 17.00 přes ZOOM
Podle materiálu Dvakrát měř, jednou věř

Mládež
Obvykle v sobotu přes ZOOM

Zájemce o potvrzení o darech za rok 2020, kteří je chtějí 
připojit ke svému daňovému přiznání, prosíme, aby 
poslali zprávu na emailovou adresu: farp@centrum.cz 

Děkujeme za Vaše příspěvky do sbírek a salár. Peníze
můžete posílat na číslo účtu: 230376492/0300

K darům na mříž ke krupskému kostelu napište: „mříž“

http://www.kostelusalvatora.cz/
mailto:d.j.sorm@volny.cz
http://www.e-cirkev.cz/
mailto:farp@centrum.cz


prostřednictvím  úsměvnou  formou  nahlížet  na  svět
zcela  současný.  Kniha  začíná  doslova  od  Adama  a
provádí  čtenáře  Kainovým  údělem,  nasvítí  jinak
příběhy praotců a kapitoly o Josefovi utká v cosi jako
drobnou novelu.

 První vydání, 2020, 168 stran, ilustr. Kateřina 
Sidonová. Prodejní cena 230 Kč, v Kalichu 196 Kč.

Zápisník z biblické hodiny Kazatel 5,7…

Kazatel se opět ve svých myšlenkách pozastavuje nad
zneužíváním politické moci. Jeho ne zcela jednoduše
přeložitelná  slova  vedou  k  otázce,  jestli  tím  pouze
konstatuje  skutečnost  (chudý  je  utiskován,  právo
znásilňováno),  se  kterou  se  čtenář  má(me)  smířit,
nebo,  jestli  je  třeba  tomu dát  nějaké  jasné  hranice.
Podobně Ježíš docela elegantně vyřešil vnitřní konflikt
poslušnosti k mocným své doby: „Odevzdejte tedy, co
je  císařovo,  císaři,  a  co  je  Boží,  Bohu.“ (Mt  22,21).
Skutečnost že pole slouží králi (či král prostřednictvím
pole)  vede  k  přiznání,  že  aby  společnost  dobře
fungovala (král mohl bránit chudé a řešit bezpráví), je
třeba neupírat králi prosperitu (nešulit daně?). „Nediv
se, smiř se s tím“, když to fungovat nebude. Kazatelova
lehká ironie i konstruktivní kritika, která ale nevede k
revolucím,  je  přitažlivá.  Ale  možná  je  to  i  tím,  že
stárnu.

Nadpisek  „Bída  bohatých“  je  poněkud  matoucí,
protože život pro věci a jejich konzumování postihuje
bohatého i chudého, i když chudý může mít omluvu, že
jeho zaměřenost  na  majetek roste  z  nouze.  Majetek
může  být  stejně  tak  vězením  pro  boháče,  ale  i
chudáka.  Každý  může  žít  svůj  „sen  prosperity“
postavený na tom ne kým jsem (a koho mám kolem
sebe), ale co mám. A tak mi přijde důležité se zabývat
otázkou, kde roste nezdravý a sebezničující (i zničující
život  na  zemi)  vztah  k  majetku?  Kde  číhají  ony
křižovatky, na kterých se člověk má vydat byť úzkou,
ale cestou, která vede k životu, tak aby člověk neměl
poklad  na  zemi,  ale  v  nebi?  (tak  Ježíš  podle  Mt  6).
Marný,  pomíjivý,  absurdní  není  majetek,  ale  vztah  k
němu.

Lopota bez užitku – „Je zakázáno cokoliv s sebou brát
do  hrobu.“  (Smrtka  ve  hře  Járy  Cimrmana)…  „ani
vkladní  knížku?“  Odstavec  začíná  tak,  že  to  musí
každého trknout: „Je zlý neduh“, ale lépe přeložit „Je
zlý neDuch“. Jak se z moci stává nemoc a bezmoc. Co
je ale z Ducha, to je k životu.

Radostí z  darů  končí  naše  biblická  radostně.
Nepohlížet na svůj život pohledem „co musím“, ale „co
už zaplať Bůh mám“. Užívej života, Carpe diem!, žiješ
jen jednou, užij si to. Jenže smysl není v konzumu ale v
obdarovanosti  Bohem.  Základní  není  pohyb  z  mých
rukou k mému břichu, ale z Božích dlaní do těch mých

(původně prázdných). Radujme se, veselme se. Letos
asi nevyjde masopustní průvod, ve kterém také občas
představuji medvěda. Ale díky Bohu za sníh a běžky a
za  vodu  v  krajině.  „Ten  totiž  nemyslí  na  dny  svého
života,  protože  Bůh oblažuje  jeho  srdce  radostí“.  Na
rozpomínání je postavená biblická víra ve Stvořitele a
jeho lásku a  milost.  Tohle  „nemyslí“  je  ve  smyslu  „s
lítostí  nemyslí“.  A  o  to  jde,  nedívat  se  dozadu
úzkostlivě, ale s vděčností. Pak půjde člověk opět  dál -
beze strachu .

Ovšem: „Jak se učit Boží štědrost přijímat a radovat se
z ní?“ To je pak za domácí úkol.

Ó Pane,

zbav nás od zlého.

Zbav nás přeludu snadnosti, pocitu, že jsme už zlo
v nás překonali a že není nebezpečné.

Zbav  nás  nabubřelosti  spravedlivých  a
namyšlenosti těch, co se správně orientují.

Před tebou stojíme s prázdnýma rukama a není,
čím bychom se vykázali, 

vydáni na tvou milost.

V  duchu  Ježíše  Krista  věříme,  že  tvá  milost,  tvá
láska  je  tou  rozhodující  veličinou  našich  životů.
Dej  nám sílu  tvou lásku a věrnost  neopouštět v
maškarním reji dneška. 

Prosíme tě, potěšuj svým Duchem ty,

kteří jsou souženi nemocí, opakovaným nezdarem
a či samotou, 

buď s těmi, kteří jsou souženi pronásledováním či
válkou,

a nám všem pak dej, ať tě trpělivě vyhlížíme, ať
pevně věříme, i když tě nevidíme.

Dej nám zažít tajemnou moc svého Ducha. 

Amen. 

(Sváťa Karásek, modlitba na neděli po Zjevení Páně)


