Novinky PODZIM / ZIMA 2018
Krouna, Skuteč, Svratouch
„Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.“
(Jan 15,3)
Milí přátelé,
křesťanská víra je spojena se čtením a rozjímáním nad
biblickými texty. Slýcháme je na bohoslužbách, zpíváme je, ale také
rozjímáme samostatně.
V naší evangelické tradici si bereme biblické verše i jako hesla dne,
jmenovat mohu známé hesla Jednoty bratrské či jiná biblická čtení pro
každý den. Má to svůj nepochybný význam. Ve všední, pracovní den
mnohdy nemáme dost času zabývat se intenzivněji Božím slovem.
Jednotlivé veršíky pro každý den nám tento fakt chtějí co nejvíce
usnadnit. Můžeme pak v ranním shonu či během dne věnovat, mnohdy
zanedbatelné dvě tři minuty krátkému biblickému verši a nechat ho
v sobě působit.
Slova Bible, Písma mají zapadnout do srdce a působit tam. Slova Písma
nelze jen tak číst, jen nad nimi přemýšlet, je třeba je rozvažovat právě
ve svém srdci, zakoušet je a vychutnávat. Hledat jejich místo ve svém
osobním životě, v prostředí a době, ve které žiji.
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Slovy Písma chce Duch Boží proniknout do mého srdce.
A jestliže nad slovy Písma dostatečně rozjímám, nosím je v sobě během
dne, mohou se otisknout i do mého myšlení a jednání. Mohou také
proměnit mojí náladu a přinést kousek Boží lásky, která je v nich
vyjádřena. Zvláště Ježíšovo slovo, když ho necháme působit ve svém
srdci, může způsobit, že pocítíme, že i v nás je něco ryzího, čistého, jak
praví Ježíšova slova v dnešním verši.
Ježíšova slova mi chtějí otevřít oči, abych viděl svět správně. Skrze ně
mohu vykládat svoje každodenní zkušenosti, abych se se svým životem
lépe vypořádal. Rozjímání nad Ježíšovými slovy pomáhá člověku prožít
všední den nově a lépe se s ním vypořádat. Jsou takovým světlem na
naší životní cestě.
Ostatně toto světlo si budeme v brzké době připomínat, čeká nás doba
adventní a Vánoce, kdy Boží světlo, Slovo přišlo v Ježíši Kristu na svět.
Věnujme v tomto radostném čase chvilku biblickým veršům, třeba
zrovna některým ze začátku jednoho z evangelií: Matouše, Marka či
Lukáše.
Váš farář

Jan Mikschik

Událo se ve sboru:


Nový farář!
Na začátku října nastoupil na sbor nový, mladý bratr farář
Jan Mikschik.
O sobě říká: „Pocházím z malého městečka Abertamy
v Krušných horách, kde jsem až do nedávna s přestávkami
bydlel. Během studia na teologické fakultě UK jsem vyzkoušel
různá povolání. Od řidiče ještěrky (vysokozdvižného vozíku),
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prodejce elekroniky, sýraře na salaši až po servismana lyží,
snowboardů a bruslí.
Celkem čile si dopisuji s domorodými Kanaky z Nové
Kaledonie, kde jsem strávil pár měsíců po dokončení studia.
Poslední rok jsem strávil na vikariátu (církevní praxi) na
sboru v Orlové v Moravskoslezském kraji.
Z mých koníčků je asi nejvýraznější jízda na motorce a toulání
se přírodou.
Krouna je mé první farářské místo, tak se mnou prosím mějte
případné strpení, ještě se rozkoukávám. :-)
Moc se těším na setkání se Všemi vámi a společnou radost ze
společenství a víry v našeho Pána Ježíše Krista.“
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Ekumenická bohoslužba
Dne 30. 10. proběhla v kostele v Krouně ekumenická
bohoslužba společně s Římskokatolickou farností v Krouně.
Kázal katolický bratr farář Vladimír Janouch. Součástí
bohoslužby byl i pietní akt k uctění památky padlých v 1.
světové válce. Slova se ujal pan starosta Petr Schmied. Po
bohoslužbě jsme společně poseděli u nás na faře.



Instalace nového bratra faráře
Nedělního odpoledne dne 11. 11. byl v kostele v Krouně
slavnostně instalován bratr farář Jan Mikschik. Na slavnost
přijeli hosté z širokého okolí. Společnou radost jsme pak
zakončili pohoštěním v prostorách evangelické fary, která jak
řekl jeden bratr „praskala ve švech“. Není divu, na bohoslužby
přišlo a přijelo přes dvě stě lidí. Radostně doufáme, že
takováto návštěvnost bude i v budoucnu :-).



Sborové brigády
Během října a listopadu proběhlo v kostele, na faře a jejím
okolí několik brigád. Uklízelo se, smejčilo, likvidovalo,
stěhovalo, ale také zbyl čas na popovídání a vypití kafe.
Všem, kteří se podíleli na úklidu, moc děkujeme!

Na začátku listopadu se také úspěšně dokončila kuchyň ve
farářském bytu. V dohledné době proto očekávejte pozvánku
na kolaudaci. :-)


Seniorátní mládež v Krouně
Ve dnech 26 – 27. 10. bylo na faře setkání seniorátní mládeže.
Bratr farář měl povídání o cestách v Nové Kaledonii a užili
jsme si improvizovanou domorodou bohoslužbu. V rámci
setkání proběhla i brigáda na půdě fary.

Co nás v příštích dnech a týdnech čeká?
Kromě pravidelných bohoslužeb se můžeme těšit na adventní
koncerty.



Koncert náhodného uskupení „Naživo“
Koncert smíšeného pěveckého sboru Rubeš a dětského
pěveckého sboru Cantando.



A také vánoční divadlo pro veřejnost v podání dětí
z Prosečského evangelického sboru.

Též zveme na:

Neformální silvestrovské posezení na faře pro všechny generace
31. 12 od 16:00. Přijďte posedět, popovídat, třeba i něco dobrého
ochutnat. Či jen se seznámit s novým bratrem farářem (ostatně to
můžete po domluvě kdykoli).
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Bohoslužby:
2. 12.

neděle

9:00

Krouna

bohoslužby s večeří Páně

Svratouch

bohoslužby s večeří Páně

9:00

Krouna

pravidelné bohoslužby

10:30

Skuteč

pravidelné bohoslužby

9:00

Krouna

pravidelné bohoslužby

Svratouch

pravidelné bohoslužby

9:00

Krouna

rodinné bohoslužby s dětmi

10:30

Skuteč

pravidelné bohoslužby

22:00

Svratouch

půlnoční bohoslužby v kostele

10:30
9. 12.
16.12.

neděle
neděle

10:30
23. 12

neděle

24. 12

pondělí

25. 12

úterý

9:00

Krouna

bohoslužby Boží hod vánoční

30. 12

neděle

9:00

Krouna

pravidelné bohoslužby

31. 12

pondělí

9:00

Krouna

bohoslužby s večeří Páně

Další program v našem sboru:
9.12.

neděle

14:00

Krouna

Koncert náhodného uskupení
„Naživo“ v evangelickém
kostele

15.12.

sobota

18:00

Krouna

Koncert smíšeného
pěveckého sboru Rubeš a
dětského pěveckého sboru

26.12.

středa

čas včas
Krouna
upřesníme

Vánoční divadlo dětí
z Prosečského sboru,
divadelní sál ZŠ v Krouně

31.12.

pondělí

16:00

Silvestrovské neformální
posezení na faře pro všechny
generace :-)

Cantando
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Krouna

Pravidelný týdenní program:
Středa

12:30

Náboženství pro děti na ZŠ Krouna

15:30
Čtvrtek 13:45

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

Pátek

12:30

Náboženství pro děti na ZŠ Pustá Kamenice

Neděle

9:00

Bohoslužby a nedělní škola (Krouna)

Sbírka Krabice od bot
Letošní rok se náš evangelický sbor v Krouně opět připojil jako sběrné
místo, do charitativního projektu Krabice od bot 2018, kterou pořádá
Diakonie ČCE. Dárky z našeho sběrného místa opět poputují do
Azylového domu v Hamrech a do rodin v sociální a finanční nouzi,
které doporučili sociální pracovníci z OSPODů v Hlinsku, Havlíčkově
Brodě, Žďáru nad Sázavou, Poličce a Chrudimi.
V Případě, že byste se chtěli zapojit, kontaktujte bratra faráře či
navštivte sborový web.

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

Malé fotoalbum
z instalace dne
11. 11. 2018

Pozdrav ze sboru v Nejdku pronesl br. farář Bob Helekia Ogola
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Hosté zblízka i daleka…

Nový bratr farář Jan Mikschik

Skvělé občerstvení! :-)

Foto: Pavel Ondra, Miloš Nekvinda
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