Novinky JARO – VELIKONOCE 2019
Krouna, Skuteč, Svratouch
Milí přátelé,

Rok těší se vesně,
den v jitru se koupá,
to k sedmé se blíží,
luh perlami zkvet,
pták hlaholí plesně,
plž v hlohu se houpá,
Bůh z nebe k nám shlíží a dobrý je svět.
Třeba takto nadšeně popisuje básník příchod jara, který je pro
křesťany spojen se slavením Velikonoc, času utrpení Ježíše Krista na
kříži, smrti, ale hlavně jeho vzkříšení z mrtvých. Událost, která je
projevem nezměrné Boží lásky k člověku, ke každému z nás. Smrt již
není koncem všeho, ale cestou k láskyplnému a živému Bohu. Z toho
je třeba se radovat a v modlitbě děkovat, třeba v té následující:

Pane Bože,
radujeme se z toho, že jsi vstoupil do světa jako světlo do temnot.
Protkáváš světlem šedivé dny, rozháníš naše smutky, tišíš bolest.
Dáváš výhled z beznaděje, přinášíš svěží vítr do zatuchlých koutů
našeho života. Otevíráš nám oči, pomáháš vidět dál, než kam sahají
naše potřeby. Vedeš nás k přemýšlení, k hledání podstatných věcí pro
život. Učíš nás, jak žít a neubližovat. A to není všechno. Ve svém synu
Ježíši Kristu a jeho vzkříšení jsi nám ukázal, že smrt není konec
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všeho. Že i z temného hrobu vedou ještě jedny dveře, které jsou
otevřeny směrem k tobě, živému Bohu. Náš život tak neřídí strach,
ale naděje, že smrt není tečka za životem. Radujeme se z toho a
děkujeme ti za to. Možná si pořádně neuvědomujeme, kdo jsi. A na
Ježíšovu otázku „Za koho mě pokládáte vy?“ hledáme odpověď každý
den. Prosíme buď s námi v našich pochybnostech, neopouštěj nás,
když se ti vzdalujeme. Posiluj nás ve víře svým svatým Duchem
každý den.
Amen
(modlitba ze sbírky modliteb Vždyť se mnou jsi ty)

Přijďte s námi těmto slovům radosti a naděje naslouchat při letošních
velikonočních bohoslužbách.
Pokojné prožití jara a Velikonočních svátků vám přeje
Váš farář

Jan Mikschik

•••
Událo se ve sboru:
Návštěva ze Slezska!
Ve dnech 8. – 12. 2. u nás trávili jarní prázdniny děti a mládež
ze sboru ČCE v Orlové. Všichni si užili sněhu a dobrého počasí, někteří
dokonce koupání v ledové Krounce. Partu doprovázel farář Štěpán
Janča a mladá studentka biblické školy Elen Teigen z Norska, která
měla i přednášku na základní škole v Krouně. Společně s námi se
Orlováci účastnili nedělních rodinných bohoslužeb, při kterých nás
hudebně doprovázeli na kytary, basu a cajon (čti kachon). Společně
s naším bratrem farářem navštívili skanzen v Hlinsku a následně i
muzeum ve Svratce. Zprávička z pobytu u nás byla vytištěna i
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v Orlovských novinách! Budeme se těšit na další návštěvu v dubnu
tohoto roku!

Návštěva z Těšínska!
V závěsu za Orlováky nás navštívil ve dnech 14. -17. 2 dorost a
mládež ze sboru ČCE v Českém Těšíně. Dorosťáci také užívali
luxusního slunečného počasí a krásných panoramat. Každé ráno a
večer se zpívaly chvály a v sobotu nám velmi zajímavě přenášel kazatel
Tomáš Řehák z Apoštolské církve v Hlinsku. Na nedělních
bohoslužbách nás též dorost a mládež doprovodili hrou na kytaru a
zpěvem chval. Děkujeme za vše společenství a určitě se nevidíme
naposled!

Ekumenické bohoslužby
Zimního večera dne 24. 1. jsme se setkali na ekumenické
bohoslužbě v rámci týdne za jednotu křesťanů. Tentokráte
v katolickém kostele v Krouně. Bohoslužbu vedl katolický farář
Vladimír Janouch, slovem posloužil nás bratr farář Jan Mikschik. Po
bohoslužbě jsme se sešli na katolické faře u hrnce teplého čaje a směle
ochutnávali spoustu dobrot, které pro nás přichystaly tamní členky
farnosti. Těšíme se na další společné setkání!

Sborové shromáždění
Opět po roce svolalo staršovstvo našeho sboru na neděli 3.
března výroční sborové shromáždění. Projednávaly se zprávy ze
sborového života v minulém roce. Sestra podkladní nám přiblížila
rozpočet na tento rok, který jsme následně schválili. Proběhla i
následná diskuze ohledně nadcházejících sborových akcích. Sborové
shromáždění jsme zvládli ve velmi dobrém čase a tak jsme stihli po
bohoslužbách krátce posedět u dobrého šálku kávy či čaje. Zprávy
probírané při VSS jsou k nahlédnutí ve farní kanceláři, stejně tak i
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rozpočet na tento rok. Děkujeme všem, kteří přišli a zdárně vytrvali
:-). Tak zase za rok!

Nová střecha ve Skutči
Sborových budov máme dostatek, a všechny potřebují péči a
mnoho práce, doslova „jako na kostele“. Tak tomu bylo i v minulém
roce. Na konci roku 2018 se podařilo úspěšně dokončit rekonstrukci
střechy na sborovém domě ve Skutči. Stávající krytina z bitumenové
šindele dosluhovala, respektive úplně se rozpadala a tak máme nyní
na modlitebně fešnou krytinu ze smrkového šindele. Finančně nás
podpořilo město Skuteč, Ministerstvo kultury, Pardubický kraj,
Jeronýmova jednota a soukromí dárci. Samotnou realizaci provedla
firma Odehnal z Proseče. Moc děkujeme všem dárcům a také všem,
kteří se svým časem, odhodláním a hlavně energií podíleli na realizaci
nové střechy.
Též se v létě minulého roku stihla nově natřít střecha a vstupní dveře
na kostele ve Svratouchu. Stejně tak dostaly svou péči i tamní hodiny.

Rodinné bohoslužby
Od nového roku máme každou první neděli v měsíci rodinné
bohoslužby, které jsou přizpůsobeny především pro děti (ale nejen pro
ně). Děti se tak mohou podílet na bohoslužbách, liturgii, zpěvu a poznat
že mají ve sboru své místo, čas a prostor, ve kterém se mohou realizovat
a třeba se na něj i těšit. Nedělní bohoslužby nejsou jen pro „dospělé“
:-)

•••
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Co nás čeká a nemine?
I letos máme v plánu realizovat několik projektů a oprav.
Předně plánujeme rekonstrukci druhé půlky sborového bytu, kde by
mělo vzniknout malé studio s kuchyňkou, sprchovým boxem a
místností pro přespání. Chceme tak vytvořit zázemí nejen pro návštěvy
z řad církve, ale také pro mládež a děti (v současné době máme na faře
jen jeden sprchový kout, a to ještě ve farářském bytě a tak chceme tento
deficit napravit).
Začátkem léta chceme začít na rekonstrukci „bílé místnosti“ v prvním
patře fary, kde plánujeme vybudovat útulnou „kavárničku“. Ta bude
určena nejen pro posezení členů sboru, ale také bychom rádi umožnili
její využití pro obyvatele naší obce. Jistou představu o vzhledu
kavárničky již máme, ale budeme určitě rádi, když se do její realizace
zapojíte, ať už dobrými nápady či estetickým cítěním :-).
Kromě kávové a čajové generace myslíme i na mladší členy sboru.
Dobrou tradicí byly a jsou letní tábory na faře v Krouně. Tam nám
ovšem chybělo odpovídající venkovní vybavení. A proto, když jsme se
podívali na relativně velkou zahradu naší fary, rozhodli jsme se, že si
postavíme velké nefalšované indiánské TEE-PEE, které pojme zhruba
25 osob. V brzké době objednáme plachtovinu, a začneme shánět tyče,
kolíky a provazy. Samotnou realizaci chceme udělat formou sborového
dne či dnů, kdy se do výstavby budou moci zapojit takřka všechny
generace našeho sboru. Bude potřeba sešívat, opracovávat a také i
malovat! Správné Tee-pee totiž musí být i originálně vyzdobeno
indiánskými malbami. No ne? V brzké době očekávejte výzvu
k zapojení se do práce! A nebojte, určitě bude i hodně srandy, a hlavně
spoustu času pro setkání a rozhovory. A určitě bude i něco dobrého na
zub!
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Na začátku května nás čeká sobotní piniková „férová“ snídaně, na
zahradě Krounské fary. Férová snídaně je největší česká akce na
podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Lidé na desítkách míst České
republiky pořádají piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o
životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a
Latinské Ameriky. Na snídani můžete přijít s celou rodinou, přinést si
regionální potraviny, fairtraide výrobky, či něco z vlastní kuchyně a
společně posnídat. Během Férové snídaně se schází lidé v zahradách,
parcích či náměstích, aby si společně se svými sousedy a známými
pochutnali na fairtradových a lokálních dobrotách. Termín včas
upřesníme. Sledujte stránky sboru či:
https://www.fairtrade-cesko.cz/zapojte-se/ferova-snidane/.
Koncem dubna nás navštíví bratři a sestry ze sboru ČCE v Orlové a
Šenova u Ostravy. Těšit se můžeme na společný sborový program, výlet
a mnoho zajímavých rozhovorů a setkání.
O pár dní později, začátkem května, potěší naše uši koncert zpěváků a
hudebníků Keep Smiling Gospel, který se bude konat v kostele
v Krouně. Tento soubor z Ostravka má za sebou již několik koncertů
v zahraničí a nespočet koncertů v naší kotlině. Dlouhodobě
spolupracují se zahraničními lektory gospelového zpěvu, Davidem
Danielem, farářem z Londýna a Lisou Littau, farářkou z Dánska.
Jejich nádherný a radostný zpěv určitě umocní skvělá akustika našeho
kostela.
Letos se také zapojíme do již tradiční celorepublikové akce
Noc kostelů 2019, která tento rok připadá na 24. května. Vedle
prohlídky interiéru a věže kostela se můžete těšit na hudební
vystoupení a zajímavé aktivity pro všechny generace.
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Velmi čile chystáme i letní tábory pro děti, které budou dokonce dva.
První ve spolupráci s YMCA Orlová, který se bude odehrávat
v krásném prostředí Oderských vrchů ve Spálově od 14. – 21. 7. 2019.
Tématem tábora je dobrodružný příběh podle knihy a filmu Labyrint.
Tábořiště je vybaveno krásnými Tee-pee. Tábor je uřčen pro děti od 8
do 14 let.
Druhý tábor organizujeme ve spolupráci se sborem ČCE v Nosislavi
v termínu od 27. 7. – 3. 8. 2019. Místem tábora bude blízká Pustá
Rybná. Během týdne budeme zažívat dobrodružství s biblickým
králem Davidem. Tábor je určen dětem od 6 do 12 let.
Přihlášky a bližší informace získáte u bratra faráře Mikschika.

Poděkování
Za náš sbor v Krouně, Skutči a Svratouchu chceme poděkovat všem
dárcům a plátcům saláru za jejich vytrvalost a věrnost našemu sboru.
Díky nim můžeme být stále provozuschopné a živé společenství a to i
v budoucím přechodu na úplné samofinancování sboru. Také děkujeme
všem obcím, zastupitelům a organizacím, které naše sborové
společenství v minulém roce finančně či materiálně podpořili.

•••
Program Velikonočních svátků
19.4.

Velký
pátek

9:00
17:00

21.4.
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neděle

9:00

Krouna

Bohoslužby na faře s večeří Páně.

Svratouch

Bohoslužby s VP
Bohoslužby v kostele s večeří
Páně

Krouna

Pravidelný týdenní program:
Úterý

12:30

Náboženství pro děti na ZŠ Krouna

Středa

15:30

Čtvrtek 13:45

Bohoslužby v SeniorCentrum Skuteč – každou
čtvrtou středu v měsíci
Biblická hodina na faře v Krouně

Pátek

12:00

Náboženství pro děti na ZŠ Pustá Kamenice

Neděle

9:00

Neděle

10:30

Bohoslužby a nedělní škola (Krouna)
Bohoslužby ve Skutči (2 a 4 neděle)
Bohoslužby ve Svratouchu (1 a 3 neděle)

Biblické hodiny
Všechny zájemce o ponoření se do tajů a krás Starého a Nového
zákona, zveme na pravidelné biblické hodiny na faře, kde nyní
probíráme knihu Žalmů a zajímavé životy a osudy biblických postav.
Scházíme se každý čtvrtek od 13:45 na faře v Krouně.

•••
Úřední hodiny:
Kdykoli, dle dohody
Farář Jan Mikschik
Tel: 603 791 560
email: jan.mikschik@evangnet.cz
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Adresa sboru:
Krouna č. 155
53943
Telefon do kanceláře: 469 341 220
web: krouna.evangnet.cz
email: krouna@evangnet.cz
Číslo účtu u komerční banky: 107-5716330227/0100

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. archanděla Michaela

Nová střecha modlitebny ve Skutči
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Hudebníci z Orlové na nedělních bohoslužbách

Teplo a šlehané plamínky farního krbu

Na faře se snídá nejlépe!!!
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Hromada sněhu je lepší než pískoviště!

Studentka biblické školy Elen Teigen na ŽŠ Krouna
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Dorost mládeže z Českého Těšína (zkuste najít našeho faráře) ;-)

Zátiší krounské „krajiny“
12

