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ESBU je zkratka pro „Ekumenické Setkání s Biblí a Uměním“, koná se
už 27 let (!!) a je pozoruhodné tím, že je to seminář pro starší občany
České republiky, kde přednášející jsou duchovní katolické, evangelické i
židovské církve, profesoři z universit, lékaři, politici a vůbec známé
osobnosti, které hovoří na téma, které v současné době lidi zajímá. Posluchači jsou z větší
části vzdělaní tak jako přednášející, jsou často již v důchodu, ale zajímají se samozřejmě o
svět, ve kterém žijí.
Letos jsme se ptali „Odpustí nám Bůh?“ - nenasytná společnost a ekologie
protože i my, křesťané, jsme součástí této společnosti, která přihlíží k tomu, jak je ničena
příroda, životní prostředí až nás musí napomenout švédská školačka – co po vás zůstane
pro život naší generace a generace vašich vnuků?
Každý den na semináři začíná biblickým zamyšlením, modlitbou před jídlem, součástí je i
jedna ekumenická bohoslužba, ale také každý rok celodenní výlet, koncerty, večerní zpěv
s kytarou (moc rádi si zazpíváme lidové písničky) a vrchol všeho - „Garden Party“.
Většinou nám už ta zahrada chybí, ale prostory našich penzionů mají dost místa pro dámy
v kloboučcích a pány s motýlky a hlavně veselým programem, připravovaným samotnými
účastníky. Většinou bývá i divadelní představení, nastudované přímo na místě (letos to
byla pohádka o Kohoutkovi a slepičce, kterou všichni známe (?), různé veselé příběhy
čtené i hrané, uplatnila jsem i Toma Atoma, Miki Duc a Puci Puc, „Sedněte si, nedostatečná“ - ze starých časopisů Junáka. Každý rok máme také „Obchůdek“ s výrobky
„z třetího světa“.
Jen pro představu v krátkosti program letošních přednášek:
J. Halama: Co nám ukládá bible? - přednáška, diskuse
B. Boučková: Udržitelný rozvoj – přednáška, diskuse
T. Petrášek: Ekologie v papežských encyklikách
Panelová diskuse: T. Petrášek, J. Sokol, J. Rybář, V. Vacek
J. Šiklová: Ekologové Erazim Kohák a Ladislav Hejdánek
L. Pavlát: Civilizační vize z pohledu judaismu
T. Jungwirth: Jak zůstat lidmi uprostřed klimatické krize
Letošní rok byl poznamenaný Corona-virem, přijelo necelých 50 účastníků (bývá nás i
stovka !), ostatní měli strach z nákazy vlastní nebo slouží jako prarodiče u svých i během
pandemie pracujících vlastních dětí. Moc jsme se všichni radovali z každého, kdo přijel a
byla to letos zvláštní, vděčná, krásná atmosféra.
Byla to jediná společenská událost, kterou jsem
letos v létě měla možnost prožít.
Místa bývá dost a mohu vám vřele doporučit na
ESBU příští rok také přijet. Je to zážitek na celý
rok. Já tam byla letos už po jedenácté a budu-li živa
a zdráva, pojedu napřesrok zase.
Autorka textu Lída Bělovská (třetí zleva na starší
fotografii), bývalá vůdkyně českého exilového skautingu,
členka Svojsíkova oddílu.

