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„Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál.  

Oni však ho začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť už je 
k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi.  

Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal  
a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho…“ 

(Lukášovo evangelium 24,28-31) 
 

„Boží láska nás nechrání před žádnou bolestí,  
ale chrání nás v každé bolesti.“ 

(Hans Küng) 
 

 
 

SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 
V ČÁSLAVI 

 
 



 
 

Velikonoční pozdrav z evangelického sboru 
 
Milí přátelé a všichni, kdo máte blízko k čáslavskému evangelickému 
sboru, srdečně Vás zdravíme na začátku postního období, které je 
dobrou příležitostí ke změně – nejen ve svém jídelníčku, ale také ve 
svém životě, ve svém chování, ve svém smýšlení i ve svých 
vztazích. Postní období je také přípravou na přicházející Velikonoce. 
 
Přejeme Vám, abyste toto období naplnili láskou a těšíme se na 
setkání s Vámi osobně.  
 
Staršovstvo evangelického sboru v Čáslavi 
 

Velikonoční zamyšlení farářky D. Duškové Havlíčkové 
 
Při jedné expedici na severní pól se přihodila taková zvláštní věc.  
Skupina badatelů, na hranici svých sil, opakovaně zakoušela,  
že je s nimi ještě někdo jiný, se kterým může být počítáno.  
Dávno před tím, než se podnikali spanilé výpravy na póly, král 
Nebúkadnesar z Babylonu měl podobnou zkušenost.  
Divil se: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?  
Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně 
bez jakékoli úhony.  
Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu Synu.“ 
Také učedníci po Ježíšově vzkříšení zažívali podobné věci.  
Šli po cestě a najednou se k nim někdo připojil a bylo jim dobře  
a nechtěli, aby ten neznámý od nich odešel.  
Prosili ho: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ 
Ježíš Kristus, je pro nás tím, kdo obvykle kráčí vedle nás,  
když jsme na pokraji svých sil. On je tím, kdo je s námi v ledové 
pustině, v ohnivé peci nebo na cestě do Emauz.  
Věřím, že ve chvíli největší osamělosti či zkoušky každému z nás 
říká tato slova: „Nejsi sám, máš společníka. Neboj se. Já jsem první 
i poslední, ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků.“ 
 
Přeji Vám, abyste během postního období i v době velikonoční 
prožili Boží blízkost i blízkost lidí, protože je to veliká posila pro 
život.  
 
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková  
 
 



 
 

Velikonoční modlitba Michal Vejvoda 
Pane,  

tak jako jarní slunce odhaluje pod tajícím sněhem různé nečistoty,  
tak tvá záře odhaluje nečistoty v našich lidských srdcích.  

Dej nám odvahu pohlédnout do tohoto nepořádku,  
který skrýváme hluboko uvnitř.  

Prosíme tě, ukliď v nás,  
abychom očištěni mohli jít vstříc tvému Vzkříšení.  

Amen 
 

Zamyšlení kurátora sboru Václava Homolky 
Sloužit s radostí 

Jestliže věříš v Ježíše Krista, jsi služebníkem, ať už si to uvědomuješ 
nebo ne. Otázka zní: Jaký druh služebníka jsi: nadšený, pilný, 
radostný, plachý nebo zdráhavý? 
Služba druhým je životní styl, který by každý křesťan měl kultivovat. 
Nicméně to neznamená, že budeme muset trávit veškerý svůj volný 
čas jako dobrovolníci, nebo pracovat pro veřejné blaho města. Pán 
nerozděluje naši službu na sekulární a náboženskou, ani nepovažuje 
jednu cennější než druhou. Jeho touhou je, aby vše co děláme, bylo 
realizováno srdcem služebníka. 
Náš příklad je Kristus, který "nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby 
sloužil" (Marek 10:45). Jako jeho zástupci musíme vzít v úvahu to, 
co sdělujeme našimi činy, postoji a slovy. Bůh obvykle nevyžaduje 
velké skutky každý den; spíše to, co chce je, abychom jako jeho 
děti pomáhali uspokojit potřeby druhých a prokazovali laskavost a 
pohostinnost. Představte si, jak bychom vypadali v této sobecké 
společnosti v případě, kdybychom se - tak jako Kristus - starali o 
potřeby druhých a považovali je za důležitější než naše vlastní. V 
ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře 
pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na 
mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové 
smýšlení jako v Kristu Ježíši(Filipským 2:3-5). 
Chcete-li zachovat srdce služebníka, pamatujte, že Kristus je váš 
Pán. Když posloucháte Boha a sloužíte ostatním s radostí, tak Boha 
oslavujete, ilustrujete vztah Krista a investujete do něčeho věčné 
hodnoty. 
 
 
 
 
 



Zveme Vás na VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
které se uskuteční po skončení nedělních bohoslužeb 

v neděli 12. března od 9,45 hodin 
Při tomto výročním shromáždění se ohlédneme za životem našeho sboru 

v minulém roce a společně se zamyslíme nad jeho budoucností. 
Bude přednesena zpráva staršovstva, zpráva farářky, zpráva o 

hospodaření našeho sboru a rozpočet na rok 2017, revizní zpráva a 
zprávy Diakonie.  

Jedním z bodu programu bude i povolání za výpomocného kazatele  
br. Michala Vejvody, který řádně složil zkoušky před zkušební komisí.  
V rámci výročního sborového shromáždění také proběhne zakládací 

schůze Dobročinného spolku Marta. 
Budeme rádi, když přijdete se svými návrhy, podněty a příspěvky 

k rozhovoru o životě sboru. 
 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ VE SBORU 
KAVÁRNIČKA 
druhý čtvrtek v měsíci od 9-11 hodin v kavárně Diakonie Čáslav  
 
Čtvrtek 13. dubna Od 9,30 – Křížová cesta se zpěvy v kostele  
Poté VELIKONOČNÍ KAVÁRNA v kavárně Diakonie 
 
Čtvrtek 11. května 9-11 hodin  
Host: Petr Stárek, správce žehušické obory a hráč na lesní roh.  
Téma: Historie a současnost žehušické obory 
Čtvrtek 8. června 9-11 hodin 
 
„DOPOLEDNÍ BROUČCI“ 
Otevřené setkávání předškolních dětí a jejich rodičů či prarodičů  
nad kávou, čajem, s biblickým příběhem, tvořením a s hernou 
v prostorech herny Základní školy speciální a praktické Diakonie Čáslav, 
Komenského náměstí (dříve kavárna Šálek kávy)  
Jednou za 14 dní v úterý mezi 9-11 hodinou  
(úterý 7 a 21. března, 4. a 18. dubna, 2.,16. a 30 května, 13. června.) 
S sebou: bačkory, svačinku, případně kávu a čaj. 
 
„ODPOLEDNÍ BROUČCI“ 
Otevřené odpolední setkání předškolních dětí (bez rodičů) 
na evangelické faře jednou za 14 dní v úterý od 15:30-16:30 
(úterý 14. a 28. března, 11. a 25. dubna, 9. a 23. května a 6. června).  
Společně zpíváme, vyprávíme si biblické příběhy, tvoříme, svačíme a 
hrajeme hry. S sebou: bačkory, případně svačinku. 

 
V pátek 23. června ZAHRADNÍ SLAVNOST BROUČKŮ a školních 
dětí na farní zahradě. 

 



 
DALŠÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI A RODIČE V NAŠEM SBORU 

 
Neděle 15. května – Mezinárodní den rodiny – rodinná neděle  

Neděle 11. června – seniorátní setkání generací 
Neděle 18. června – bohoslužby na závěr školního roku a možná bude  

i keramická dílna v Diakonii 
Neděle 3. září - nedělní bohoslužby – úvod do školního roku 

 
NEDĚLE S HOSTEM a KONFIRMACE 

 
Neděle 26. března – SBOROVÝ PŮL-DEN s celocírkevním 
kantorem Ladislavem Moravetzem.  
Program neděle: 9 hodin bohoslužby, nedělka pro děti a od 10:15 Nácvik 
postních, velikonočních a Lutherových písní s celocírkevním kantorem. 
 
Svatodušní neděle 4. června – SLAVNOST KONFIRMACE v našem 
kostele s večeří Páně a s hostinou. 
 
Neděle 17. září ve 14 hodin – SETKÁNÍ KONFIRMANDŮ – všichni, 
kteří byli v našem sboru konfirmováni jsou srdečně zváni na společné 
setkání s fotografiemi a malým programem. 
 

DALŠÍ POZVÁNÍ 
 
V sobotu 8. dubna od 8,30 jarní brigáda – úklid kostela a zahrady. 
V sobotu 13. května v 10 hodin se spolu s Diakonií Čáslav připojíme 
k mezinárodní akci „Férová snídaně“, společně posnídáme na zahradě 
Diakonie fairtradové a vlastní výrobky. 
V pátek 9. června bude probíhat Noc kostelů i u nás! 
V neděli 11. června náš sbor bude hostit Seniorátní setkání 
generací a pěveckých sborů.  
 
 

PASTORACE A ROZHOVORY 
 
Farářka sboru je Vám také k dispozici pro osobní rozhovory, předkřestní 
a předsvatební přípravu, rozhovory a doprovázení při úmrtí někoho 
blízkého, návštěvu v nemocnici, návštěvy doma i vysluhování svátostí.  
Neostýchejte se dát vědět!  
Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách ve středu 
od 9,00 do 11,00 hodin nebo jindy po domluvě na telefonu 
774 216 408. 
 
 
 
 



 
 

 
Poděkování  

 
Rádi bychom poděkovali Vám všem, kteří pamatujete na evangelický 
sbor v Čáslavi, máte ho rádi a chcete, aby tu jeho společenství bylo i 
nadále. Děkujeme, že ho podporujete svými modlitbami, dobrovolnou 
prací, věcnými nebo finančními dary.  
Děkujeme Vám všem, kdo jste zaplatili svůj roční dobrovolný 
příspěvek, salár i vám, kdo přispíváte na sbor pravidelnými platbami. 
Salár je hlavním zdrojem příjmů našeho sboru. Dalšími zdroji jsou 
sbírky při shromážděních, sbírky na určité účely a peněžní dary.  
Celé hospodaření církve spočívá na dobrovolné obětavosti jejích 
členů.  
Salár můžete platit:  
Hotově při nedělních i svátečních bohoslužbách a jiných setkáních 
farářce, kurátorovi, pokladníkovi nebo u pokladníka sboru MUDr. 
Miroslava Nulíčka Složenkou nebo převodem na sborový účet – váš 
osobní variabilní symbol, identifikující Vaši platbu je vždy uveden na 
přiložených složenkách.  
Měsíčně trvalým příkazem z Vašeho peněžního účtu. Jako variabilní 
symbol užijte číslo, které máte přiřazeno ve sborovém adresáři nebo 
uveďte své jméno do „zprávy pro příjemce“.  
 

Dary pro Jeronýmovu jednotu 
 
Jeronýmova jednota je zvláštním zařízením Českobratrské církve 
evangelické. Shromažďuje finanční dary od členů církve i ze zahraničí.  
Tyto dary pak podle přesně stanovených pravidel rozděluje zpět sborům, 
které právě potřebují peníze na stavební a údržbové práce.  
Fyzická existence církve je založená na vzájemné solidaritě těch, kdo 
se chtějí rozdělit o peníze s těmi, kdo někde jinde právě potřebují víc.  
Náš čáslavský sbor od Jeronýmovy jednoty v minulosti dostal mnoho 
darů a právě díky nim jsme schopni udržovat naše budovy.  
Staršovstvo rozhodlo, že první květnová nedělní sbírka 
(7.5.2017) bude věnována na Jeronýmovu jednotu, potom celý 
měsíc květen bude probíhat archová sbírka darů na Jeronýmovu 
jednotu. Prosíme odevzdávejte své dary ve farní kanceláři nebo členům 
a členkám staršovstva nebo je posílejte prostřednictvím sborového účtu 
(uveďte ve zprávě pro příjemce účel: Jeronýmova jednota) do konce 
května. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zveme Vás na VELIKONOČNÍ SETKÁVÁNÍ 
 

Květná neděle 9. dubna v 9,00 hodin 
BOHOSLUŽBY pro malé i VELKÉ 

Ježíš přijíždí na oslátku do Jeruzaléma  
a my chceme být při tom i s našimi ratolestmi. 

  
Středa 12. dubna v 18 hodin 
VELIKONOČNÍ FILMOVÝ KLUB 

 

Zelený čtvrtek 13. dubna v 9,30 hodin 
KŘÍŽOVÁ CESTA  

se zpěvy písní z muzikálu Jesus Christ Superstar v kostele,  
následuje posezení v kavárně Diakonie 

 
Zelený čtvrtek 13. dubna v 18,00 hodin 

HOD BERÁNKA – SEDEROVÁ SLAVNOST pro všechny generace 
Společně si připomeneme, proč se slavil hod beránka, budeme slavit, 
ochutnávat, co se jedlo, co se pilo (nekvašené chleby, hořké byliny) a 

poslouchat zvěst o Boží záchraně z Egypta i na kříži.  
 (Komenského síň) 

  
Velký pátek 14. dubna  

v 9,00 hodin  PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ 
(Komenského síň) 

v 18,00 hodin HUDEBNÍ PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY  
„JEŽÍŠOVA SLOVA Z KŘÍŽE“ S VEČEŘÍ PÁNĚ 

(Evangelický kostel) 
  

Velikonoční neděle 16. dubna v 9,00 hodin 
SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ pro malé i velké 

S VEČEŘÍ PÁNĚ 
(Evangelický kostel) 

 
  

Velikonoční pondělí 17. dubna v 9,00 hodin  
v 9, 00 hodin Velikonoční bohoslužby s Večeří Páně 

(Komenského síň) 
 

*** 
Na setkání s Vámi se těší staršovstvo  

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Čáslavi  
farářka Drahomíra Dušková Havlíčková a kurátor Václav Homolka 

 



 
 
 
 

BŘEZEN 2017 
4.3. sobota 18:30 Mládež + povídání Judity Čermákové  

o zkušenostech z uprchlického tábora v SRN
 

5.3. neděle 
1. NEDĚLE  
V POSTU 

 9:00 
 
10:30 

BOHOSLUŽBY pro malé i velké  
s Večeří Páně 
Staršovstvo 

far. D.Dušková  

6.3. pondělí 9-15 Pastorální konference  Dvakačovice 
7.3. úterý 9-11 Broučci - setkání předškolních dětí s rodiči Diakonie škola 
8.3. středa 
 

15:00 
18:00 

Konfirmační příprava  
VEČER S HOSTEM: PhDr. Jiřina Šiklová 
Téma: Charta 77 

 
Komenského síň 

9.3. čtvrtek  9-11 KAVÁRNIČKA s hostem: Mgr. Jana 
Andrejsková: Historie českého loutkářství 

Diakonie kavárna 

10.3. pátek  15:30 Náboženství pro školní děti fara Opatovice 
11.3. sobota     
12.3. neděle 
2. NEDĚLE 
V POSTU 

 9:00 
 9:15 
10:00 

BOHOSLUŽBY 
Nedělka  
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

f. D.Dušková  
L. Homolková 

13.3. pondělí    
14.3. úterý 15:30 Broučci - setkání předškolních dětí fara 
15.3. středa 15:00 

17:00 
Konfirmační příprava 
Biblická hodina pro dospělé  

 

16.3. čtvrtek     
17.3. pátek    
18.3. sobota    
19.3. neděle 
3. NEDĚLE 
V POSTU 

 9:00 
 9:15 
 

BOHOSLUŽBY  
Nedělka 
Posezení u kávy a čaje 

f. Jan Plecháček 
J. Jun 

20.3. pondělí    
21.3. úterý 9-11 Broučci - setkání předškolních dětí s rodiči Diakonie škola 
22.2. středa 15:00 

17:00 
Konfirmační příprava  
Biblická hodina pro dospělé  

 

23.3. čtvrtek    
24.3. pátek 15:30 

18:00 
Náboženství pro školní děti 
Seniorátní mládež 

fara Opatovice 
Heřmanův Městec 

25.3. sobota 16:00 Varhanická dílna s L. Moravetzem Komenského síň 
26.3. neděle 
4. NEDĚLE 
V POSTU  
S HOSTEM 

9:00 
10:15 

BOHOSLUŽBY a nedělka 
ZPÍVÁNÍ LUTHEROVÝCH PÍSNÍ 
S CELOCÍRKEVNÍM KANTOREM 
LADISLAVEM MORAVETZEM 

f. D. Dušková 
R. Junová 

27.3. pondělí    
28.3. úterý 15:30 Broučci – setkání předškolních dětí fara 
29.3. středa 15:00 

17:00 
Konfirmační příprava 
Biblická hodina pro dospělé 

 

 
 
 
 
 
 
 


