
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sborový dopis  
Českobratrského 

evangelického sboru  
v Čáslavi 

vánoce 2008  
 

Požehnané vánoční svátky  
Požehnané váno ční svátky  

a dobrý nový rok  
Vám všem  p řeje  

staršovstvo sboru  
 

Adresa sboru: 
J. Karafiáta 159; 28601 Čáslav 

tel. 311244915; 777/187686 
www.caslav.evangnet.cz 

junpavel@quick.cz 
bankovní spojení 0442090349/0800, Čs. Spořitelna 

1 Janův 4:18  Láska nezná strach; dokonalá 
láska strach zahání, vždyť strach působí muka, 
a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 
19  My milujeme, protože Bůh napřed miloval 
nás. S myšlenkami je potíž: těžce se zachytávají, pomalu docházejí, 

nesnadno se otvírají. Jestli se chystáte na vánoční divadlo mládeže a 
dětí (21.12.18.00), mohla by vám přijít vhod malá příprava: 
(Tématem divadla je strach…) 

Had 
(Další noc mimo rajskou zahradu).  
Dnes v noci jsem zase nemohl spát. Na prsou cítím tíhu. Zkouším se 
zvednout, ale nejde to. Tak zůstávám na lopatkách a čekám.  
        Pokr. na str.2 



 
 
 
 
 
 
 

Pokračování ze str. 1 

A pak zaslechnu zasyčení. „Když nemůžeš spát, můžeš snít“. Co všechno 
by… bys mohl.  
Ležím strnule.    

 
*** 

Malinko jsem se pohnul. Had se hned zavrtěl a slyšel jsem syčivé: „Kampak 
bys chtěl? Co by tě tam asi čekalo?“ A – jak to jen dokáže! – syčivě 
vypočítává: „trní, bodláčí, úmor, otázka: „kde jsi?“, skrývání se v křoví, 
prach, taky minová pole, dotyk malomocného, bouře z větru, který jsi 
zaséval, hrozny hněvu, které jsi sázel, pád nebo skok z útesu do moře…“  
Pak se spokojeně stočí do klubíčka, zase spí a přede jako kočka.  
Ležím strnule, pohnout se nemohu.  
 

*** 
A pak jsem uslyšel tvůj dech. Vidím, že had se probudil. Strnul jako já před 
dávnem.  
Ty tiše a klidně dýcháš. Jsi tady! Jak jsem na to mohl tak zapomenout?  
Had se vrtí, najednou nemůže spát on! Jak já mu to přeji!  
I on Tě slyší! 
Otočil se dvakrát dokola. Stejně klidně dýcháš. Otočil se ještě jednou. 
Zavlnil se a je pryč.  
Vidím, že svítá. Dlouho mi nebylo takhle lehko.  
 
 
 

Program života sboru 
•••• bohoslužby – neděle 9.00 
•••• bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30 
•••• biblická hodina – středa 17.00 
•••• děti – čtvrtek 15.15 
•••• mládež – pátek 18.00 
•••• biblická hodina Třemošnice – 1. pondělí v 17.00  
•••• biblická hodina Vinaře – 4. středa 18.30 
•••• staršovstvo – první středu v měsíci v 18.15 

Adventní, vánoční a novoroční program 
� 5.12.  ve 12.00  Mikulášská besídka dětí ze Speciální školy 

Diakonie 
� 6.12    v 17.00  Koncert pro Diakonii, hraje skupina naší 

mládeže Abakuk a zpívá sbor Církve bratrské z 
Kolína  

� 14.12  v  09.00  seniorská vizitace sboru 
� 15.-19.12.  vánoční prodejní výstava v Diakonii Marta 
� 19.12. v 15. 00  vánoční bohoslužby střediska Diakonie Marta 
� 21.12. v 09.00  dětské vánoční bohoslužby 
� 18.00  v 18.00  vánoční divadlo mládeže (s písněmi a filmy) 

tentokrát s názvem: Had … a podtitulem: Bojíš se, 
viď?  

� 24.12. v 22.00  „půlnoční“ bohoslužba v husitském kostele  
� 25.12. v 09.00  vánoční bohoslužby s Večeří Páně 
� 26.12. v 09.00  bohoslužby 
� 28.12. v 09.00  bohoslužby, káže J.Fér 
� 31.12  v 17.00  Starý rok - bohoslužby (poté je možno se zdržet a 

strávit Silvestrovský večer spolu nebo aspoň jeho 
část) 

� 1.1.     v 09.00  Nový rok - bohoslužby s Večeří Páně 
 

 

 

 

Ze sboru a seniorátu 
Na konventu, který se konal 15.11., byl zvolen staronový senior Miloš 
Hübner, jeho náměstkem se stal Jan Plecháček z Heřmanova Městce.  
Dostali jsme rovněž přehled obětavosti v našem seniorátu. Čáslav je z 25 
sborů v obětavosti na 23. místě s 220,70 Kč za rok na jednoho člena. Je 
asi na místě se nad tím zamyslet.  
Informace ze sboru: začala oprava kostela. Na řadě je střecha a potom se 
bude obnovovat omítka a zbudou-li peníze, tak se opraví i okna.  
Myslete, prosíme, ve svém rozpočtu na náš sbor. Přiložená složenka je na 
Váš případný vánoční dar sboru. 
Nabízíme možnost svozu na bohoslužby. V případě zájmu se ozvěte.  
Bůh vám žehnej.  
Za staršovstvo T. Korábková 


