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EVANGELICKÉHO SBORU V HORNÍ KRUPÉ A HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
  „Berte na sebe břemena jedni druhých, 

                                                             tak naplníte zákon Kristův.“ (Galatským 6,2) verš na březen

Postní neděle
Jednotlivé neděle postního období  mají  v  tradici  církve
svůj  název  odvozený  od  začátku  latinského  znění
vybraných  žalmů,  které  obvykle  zní  na  začátku
bohoslužeb  jako  antifona  (úvodní  zvolání  či  modlitba
často zpívaná): 1.  Invocavit (Bude ke mne volat a já jej
vyslyším,  Ž  91),  2.  Reminiscere (Rozpomeň  se  na  své
slitování,  Ž 25),  3.  Oculi (Oči mé stále vyhlížejí  Pána,  Ž
25), 4. Laetare (Raduj se Jeruzaléme, Ž 122), 5. Judica (K
právu mi,  Bože,  dopomoz,  Ž  43),  6.  Palmarum,  květná
(Ježíšův příjezd do Jeruzaléma, Ž 22 nebo Ž 69).

Neděle Reminiscere, kdy je 5 týdnů před Velikonoci,
připomíná  vnitřní  proces  rozpomínání,  uchovávání  v
paměti.  Prosíme,  aby  Hospodin  se  rozpomínal  na  svá
slitování předkům i nám ve víře darovaná. Zároveň nám
připomíná  potřebu  vlastního  rozpomínání,  neboť
uchovávat  něco  v  paměti  (rozpomínat  se)  je  jedním  z
klíčových pojmů Bible. Ani člověk biblické doby totiž nežil
uprostřed  ráje,  možná  zakoušel  mnohem  větší  hrůzy  a
bolest než my dnes (jakkoliv bolest dnešní doby nechci

nijak  relativizovat).  I  tehdy byl  člověk  nucen při  pocitu
opuštěnosti Bohem se rozpomínat na veškerá dobrodiní,
která  od Pána Boha dostal.  Zjednodušeně řečeno,  celé
biblické  svědectví  i  příběh  křesťanství  (i  osudy  našich
předků)  můžeme  číst  jako  jedno  velké  vděčné
rozpomínání.  Důraz  evangelické  víry  spočívá  na
rozpomínání, které je založené na Písmu. To je základní
stavební kámen naší paměti, kterou máme uchovávat a
předávat dále. 

„Jedním  z  nejhorších  provinění  proti  kultuře  hodné
člověka,  je  bezmyšlenkovité  podrývání  tradice  a
bezmyšlenkovitá chvála čehokoli nového jen proto, že je
to nové.  Tradice se pomalu stává nadávkou stejně jako
pojem konzervativní. To je nesmyslné.“ (W. Bernard)

Anneke  Kaai (nar.  5.2.  1951)  současná  holandská
malířka,  malující   téměř výhradně duchovní  témata,  se
skrze své dílo snaží vyjádřit „jak se cítí víra“. Její tvorba se
orientuje na abstraktní a expresionistickou malbu. Snaží

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)
Sborový youtube: ČCE Horní Krupá a Havlíčkův Brod
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

Maminky
Asi každé druhé pondělí od 10.00, zpívání, biblický příběh,
sdílení. Přes Google meeting.

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“



se  svým  dílem  vyprávět  biblická  poselství  v  Žalmech,
Desateru, Zjevení Janově, Apoštolské vyznání. Nad jejími
obrazy s Biblí se ruce dá dlouho přemýšlet. Reprodukce k
Žalmu  25  (na  předchozí  straně),  který  se  týká  neděle
Reminiscere,  znázorňuje  cestu  zdola  vzhůru.  Cesta  je
klikatá,  hledačská,  plná  slepých  uliček.  Avšak  je  plná
světla zářící do temnot, ve kterých je přítomná i  bolest
(červená  barva).  Při  oddálení  obrazu,  při  vzdálenější
perspektivě,  si  však  divák  (nebo  poutník  po  cestě)
uvědomí, že jeho cesta vede na pozadí dvou desek Tóry,
Božího  zákona.  To  je  ono  připomínání  (reminiscere).
Cesta  obrazem  (světem,  životem)  tak  náhle  nabývá
podoby hebrejského písma na pozadí Božího slova. 
Více  o  této  autorce  naleznete  na:
https://www.annekekaai.nl/  Přejeme  autorce  k  jejímu
životnímu jubileu vše dobré od Pána Boha  a neutuchající
vanutí Ducha nejen pro svou tvorbu.

Od 4.století  bývá  zvykem  číst  v  o  druhé  postní  neděli
příběh  O proměnění  na  hoře (Mt  17).  Zde  se  setkává
Ježíš  s  Mojžíšem  (představitel  Zákona)  a  Eliášem
(představitel  proroků)  a  společně  spolu  rozmlouvají.
Přitom  oba  představitelé  Starého  zákona  své  svědectví
prožili  ve velikém napětí a na pozadí  velkého vnitřního
zápasu.  A  přesto  jim  bylo  dáno  spatřit  světlo  naděje,
které pak předávali dále. Křesťan může na tento vnitřní
rozhovor navazovat a vděčně posilovat tak svou  paměť. 
Společenství s Hospodinem jde proti tendenci oddělovat,
stavět zdi, uzavírat. Rozpomínání napomáhá otevřenosti
vůči Bohu a vůči světu. Proto se v tuto neděli zastavíme
nad jiným příběhem – Podobenstvím o zlých vinařích, při
kterém  kroutíme  hlavou  nad  jejich  agresívním  a
krátkozrakém počínání.  Zřejmě má však  svůj  počátek  v
krátké  paměti  a  v  uzavřenosti.  Rozpomínejme  se  a
potkávejme se vnitřně se září na tváři Kristově.

Dotisk knih Svatopluka Karáska
Nakladatelství Kalich nabízí ke koupi čerstvý dotisk dvou
úspěšných knih „Víno tvé výborné“ (kniha rozhovorů) a
„Boží trouba“ (sbírka kázání) obě po 297 Kč.

Ohlédnutí za tématem roku 2020 pro ČCE

Synodní  rada Českobratrské církve evangelické vyhlásila
rok  2020  rokem  zbožnosti.  Co  je  zbožnost?  Jak  ji
prožíváme  a  předáváme?  Lze  se  určité  typy  zbožnosti
naučit? Chybí nám některé...?

Víra je darem Ducha svatého. Zbožnost je lidská stránka
víry,  tedy  to,  jak  člověk  o  svou víru  pečuje.  Základním
projevem  zbožnosti  je  modlitba,  jež  může  mít  mnoho
forem. Její podstatou je rozhovor člověka s Bohem.
ČCE  se  vyznačuje  pluralitou  zbožností.  Její  podlomená
schopnost předávat víru z  jedné generace na druhou a
získávat pro ni lidi zvenčí je ale projevem krize těch forem
zbožnosti, které v ní dosud převládaly. Církev si váží všech
forem zbožnosti,  které nesly víru předchozích generací,

zároveň je však otevřená novým formám, které mohou
lépe odpovídat situaci dneška.
Množství různých forem zbožnosti v rámci sborů a církve
působí  vzájemné  obohacování.  Chceme,  aby  společné
bohoslužby  byly  setkáním  s  živým  Kristem,  událostí
proměny, obnovy a posily sboru i jednotlivců. Toužíme žít
svou  víru  také  od  pondělí  do  soboty  mimo  kostel.
Chceme  podporovat  lidi  podle  různých  obdarování  k
převzetí dílčích odpovědností v životě a službě sboru a
církve.

Bohoslužby

•Seznam sborů ČCE
•řada sborů své bohoslužby přenáší online nebo dává 
podklady pro vlastní domácí pobožnosti
•formát bohoslužby je v ČCE ukotven v Agendě (Agenda I.
A Agenda II.) – zde jsou popsány jednotlivé prvky liturgie 
apod. Lze se zde dočíst výklady obsahu nejen bohoslužeb,
ale i křtu, svatby, pohřbu, konfirmace atd.

Úvahy

•soubor audioúvah kazatelů a kazatelek ČCE „Slovo na 
doma“ (nahráváno denně během jarní vlny pandemie), 
„Slovo na prázdniny“     (nahráváno týdně v období letních 
prázdnin) a „Slovo na týden“     (nahráváno týdně od 
začátku školního roku)
•ekumenické Denní čtení     – krátká zamyšlení nad Hesly 
Jednoty bratrské s modlitbami
•Denně k tobě volám     – soubor úvah a modliteb nad 
biblickými žalmy

Písně

•doprovody k písním Evangelického zpěvníku
•texty písní     z Evangelického zpěvníku a zpěvníku Svítá

Modlitby

•modlitby laiků     (nejen) v čase koronakrize

(Zbožnost téma roku převzato z webu www.  e-cirkev.  cz  )

https://www.annekekaai.nl/en/
http://www.e-cirkev.cz/
http://www.e-cirkev.cz/aktuality/pozvani-k-modlitbe/
http://jizni-mesto.evangnet.cz/inspiromat/inspiromat.php?page=pisne
https://soundcloud.com/ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody
https://soundcloud.com/ecirkev/sets/denne-k-tobe-volam-kratke-uvahy-nad-biblickymi-zalmy-nahral-michal-sourek
http://www.dennicteni.cz/
https://soundcloud.com/ecirkev/sets/slovo-na-tyden
https://soundcloud.com/ecirkev/sets/slovo-na-prazdniny
https://soundcloud.com/ecirkev/sets/slovo-na-den
https://soundcloud.com/ecirkev/sets/slovo-na-den
http://www.evangnet.cz/files/1825-agenda_cce-ii_a5.pdf
http://www.evangnet.cz/files/1826-agenda_cce_i__a5_.pdf
http://www.e-cirkev.cz/aktuality/online-bohosluzby-audio-video-texty/
http://www.e-cirkev.cz/aktuality/online-bohosluzby-audio-video-texty/
https://www.e-cirkev.cz/sbory/
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