14. března 2021

4. neděle postní - Laetare

SBOROVÝ LIST číslo 7
EVANGELICKÉHO SBORU V HORNÍ KRUPÉ A HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
„Berte na sebe břemena jedni druhých,
tak naplníte zákon Kristův.“ (Galatským 6,2) verš na březen

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

začnou sdílet s tím, co mají. A najednou je toho dostatek.
Dokonce se ještě vybere víc, než se mezi lidi poslalo.
Zvláštní počty jsou tam, kde se předává radost a kde se
lidé sytí Božím slovem. Žalm 122 vrcholí slovy o
požehnání a o závazku usilovat o dobro. Asi není lepší
vyústění neděle Laetare: usilovat o dobro mezi lidmi a
uprostřed Božího stvoření (ano, ve vztahu k životu vůbec)
a žehnat. Kéž v klidu nežijí jen ti, kteří milují Hospodina a
přeci jsou jeho dětmi.
„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do
Hospodinova domu! A naše nohy již stojí ve tvých
branách, Jeruzaléme…“ (Žalm 122,1)

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“

Neděle Laetare, radost uprostřed postu
Neděle Laetare, je pomyslným středem postního času.
V evangelické luterské tradici se jí říkalo „Malé
Velikonoce“. Má při ní zaznít radostné poskočení
uprostřed času ztišení. Žalm 122., který tuto neděli
otevírá, začíná slovy: „Zaradoval jsem se (laetare), když
mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! A naše nohy již
stojí ve tvých branách, Jeruzaléme….“. Ne vždy je důvod k
radosti natož k nějakému poskočení. Dokonce ne vždy je
možné „jít do Hospodinova domu“, tedy do kostela. Co
ovšem nejde fyzicky, jde (a má správně jít) v mysli.
Prožívat radost, že zazní opět Boží slovo, že se opět
budou zpívat chvalozpěvy a přijímat „Boží pokrm“, tedy
evangelium, dobrá zpráva o milujícím a milosrdném
Bohu. Čas tichého usebrání i radostného poskočení se
tedy v postním čase střídají. Obě polohy vnitřního života
jsou dvěma stranami téže mince. O této neděli se často
připomíná jedno z několika zapsaných a tradovaných
příběhů o Ježíšově nasycení zástupů. Právě lidi, kteří
následují Ježíše, naslouchají jej, popadne hlad. Lidé se

(obraz namalovaný k tomuto žalmu, lidé – asi rodina –
jdou spolu do chrámu, dotýkají se, jsou si blízko, v ruce
Boží slovo a také kabelky ve tvaru srdce)

Únava ze soucitu
V minulém týdnu jsme si mohli poslechnout další
rozhovor ze série zajímavých podcastů Petra Viziny - Na
dotek. Tentokrát novinář rozmlouval s Petrem Nedomou,
ředitelem pražské Galerie Rudolfinum. Poslechnout si jej

můžete na tomto odkaze. Rozhovor by uskutečněn při
příležitosti aktuálně probíhající výstavy s názvem:
Compassion Fatigue Is Over (Únava ze soucitu pominula).
Není bez zajímavosti, že kurátor výstavy se až na závěr
rozhovoru přiznal ke své aktivní evangelické víře a
komentoval přitom neotřele a zajímavě protestantský
přístup k výtvarnému umění.
Rozhovor a výstava jsou zajímavé ve vztahu k jevu,
který nezřídka probíhá v lidské psychice. Někdy (a dnes
více než jindy) jsou lidé zahlcení až unavení empatickým
vciťováním do nouze druhých lidí a přináší jim další
napětí. Toto zmíněné nebezpečí číhá na lidi pracující v tzv.
pomáhajících profesích, zvláště na ty, kteří řeší situaci
přímé lidské nouze a ohrožení života: lékaři, hasiči,
policisté, sociální pracovníci, váleční reportéři... Tento typ
únavy může být projevem syndromu vyhoření, tedy
přemíry práce ve smyslu pomoci druhým lidem bez
možnosti dlouhodobého a kvalitního odpočinku.
Zároveň také může být projevem jakési otupělosti
díky jakémusi „plevelnému“ soucitu, který plyne z
přemíry vysílání a přijímání informací o nouzi druhých,
které lidé často vnímají spíše na pozadí své koncentrace,
tedy na pozadí toho, co se obecně děje. Soucit je
myšlenkové a citové vztahování se k druhým lidem. Mohli
bychom jej přirovnat k modlitbě. Možná v úctě k Pánu
Bohu bychom se ostýchali si pustit modlitbu na pozadí
nějaké jiné činnost. V situaci obecné empatie nám to však
zpravidla divné nepřijde.
Cílem a smyslem zmíněné výstavy a snahy se tomuto
tématu věnovat není uzavřít se do vlastního vnitřního
světa a nevnímání nouzi druhých, ale spíše se lépe
koncentrovat a soucitu poskytnout správný a jasně
vymezený čas, který bude zase vystřídán časem
soustředěnosti na sebe sama a vlastní potřeby.

Jednou z charakteristických multimediálních instalací
v Galerii Rudolfinum je obrazovka s ženskou tváří, která
vypráví příběh o své bolesti (z práce sexuální pracovnice z
jihoafrického Johannesburgu). Obrazovka je postavená
uprostřed otevřených dveří. Tak může divák naplno a bez
jiných vjemů vnímat vyprávěný příběh. Téma výstavy
nabralo svou neplánovanou aktuálnost díky v současnosti
probíhající pandemii Coronaviru. Výstava, kterou můžete

navštívit i virtuálně na tomto odkaze je plánovaná do 18.
dubna.

Kořenová čistička v Horní Krupé?
Od letošního ledna nabývá v platnost vyhláška
nařizující majitelům nemovitostí a obcím kvalitně vyřešit
čištění splaškové vody domácností. Vzhledem k tomu, že
náš sbor vlastní rozsáhlý areál v Horní Krupé, v rámci
kterého se nachází pět budov (počítáme-li přístavby ke
škole zvlášť), které mají všechny nějaké odpady, rádi
bychom tuto záležitost vyřešili. Jednou z možností je
vybudování tzv. kořenové čističky odpadních vod. V
současné době je dokončen stavební projekt a rozpočet.
Projektovou dokumentaci zpracovala firma Kořenovky.cz

(takto vypadá kořenová čistička odpadních vod)
Úskalím tohoto způsobu přečištění jsou vysoké
stavební náklady, avšak výhodou je mnoholeté fungování
takřka bez elektrické energie. Na konci čistícího systému
pak vytéká do přírody nezávadná užitková voda (která se
jistě dá nadále jako užitková využívat). Staršovstvo
našeho sboru zatím nerozhodlo o výstavbě této čističky
na naší školní louce, ale situaci může napomoci, že
jednáme o finanční podpoře s Evangelickou církví v
Bavorsku. Ta chce podpořit ze své letošní Postní sbírky
(probíhá v evangelických chrámech po celém Bavorsku) i
v naší zemi vybrané ekologické projekty. Stavba by
přinesla nutnost velkých zemních prací v našem areálu,
avšak výsledkem by mohlo být dílo funkční, ekologické,
které můžeme dobře využít k osvětě a enviromentální
výuce škol. Tu v prostorách komunitního centra Krupská
škola organizuje školské zařízení Chaloupky z.s. více jak 10
let.
Více o kořenových čističkách se můžete dozvědět na
webu: https://www.korenova-cisticka.cz/
O tzv. kořenovkách je i jeden z dílů z cyklu Tajemství vody
na České televizi - na tomto odkaze

