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V ČÁSLAVI

VELIKONOČNÍ POZDRAV z evangelického sboru
Milí přátelé a všichni, kdo máte blízko k čáslavskému evangelickému sboru,
srdečně Vás zdravíme v tomto těžkém období, kdy prožíváme následky
pandemie, ztrácíme své blízké, své sousedy, zažíváme izolaci, je toho na nás
hodně, jsme stále připojení u počítačů, jsme podráždění, unavení a někdy se
ptáme, jaký to má všechno smysl, proč se to děje, proč se nám to děje.
Přejeme Vám, abyste letos o Velikonocích sdíleli s Ježíšem tíhu jeho kříže,
a zažili také radost a naději z jeho vzkříšení. Těšíme snad brzy na osobní
setkání s Vámi.
Staršovstvo evangelického sboru v Čáslavi

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Mám moc ráda fotky, zvlášť když někdo umí zachytit okamžik, detail, náladu,
vtip. Fotka na titulní straně byla pořízena loni na jaře u nedalekého kostela a
pro mě nese důležité poselství pro letošní Velikonoce, poselství naděje.
Značka „Pozor, nahoře se pracuje!“ je značka výstrahy a varování. Běžně ji
potkáte na staveništích a zvěstuje nám riziko nebezpečí, že by na vás seshora
mohlo něco spadnout, třeba nějaká cihla nebo cákanec malty. Když si ale celý
ten obraz převedete do velikonočních souřadnic, tak nám ta značka zvěstuje
velikou naději a úlevu. Dole je staveniště, samé kříže, trápení, starosti,
zahlcené nemocnice, únava rodičů i dětí, bankroty, dluhy, ale pozor, nahoře
se pracuje. Bůh pořád pracuje, pro nás, pro naši záchranu, tiše a v skrytosti,
vzniká něco nového, klíčí láska, pučí naděje, ukřižovaný vstává z mrtvých,
vyčerpaní dostávají sílu, smutní nachází důvod k radosti. Pozor, nahoře se
pracuje.
Náš svět je jedno velké staveniště, staví se tu domy, zdi, které rozdělují, ale
také mosty, které spojují, boří se tu staré zchátralé usedlosti, ale i sochy
diktátorů, hloubí se tu základy, zalévá se betonem, ale staví se tu také lidské
životy a boří se předsudky. Tady na tom staveništi se dějí občas divné věci,
panuje tu strach, rozmáhají se úzkosti, lidi umírají, jsou týráni, zastrašováni,
pronásledováni, není jim dobře, nemají práci, žijí na okraji, jsou zapomenuti,
zkrátka život je někdy pořádný kříž. Ale tam nahoře se pracuje, pracuje se na
naší záchraně, na vzkříšení naší naděje, na otevření nových možností, na
rozsvícení světla, které prozáří naše temnoty i naše životy.
A tak ta naděje pro letošní Velikonoce je v tom, že náš Bůh je na tom našem
staveništi s námi, vidí naše zápasy, slyší naše stesky i prosby, a proto mu
můžeme věřit a spoléhat na jeho pomoc. Přeji Vám, abyste o letošních
Velikonocích prožili Boží blízkost ve všem, co právě prožíváte, ať je to bolest
či radost.
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

VELIKONOČNÍ MODLITBA z období pandemie
Kriste, chybí nám, když se nemůžeme s tvojí církví potkat při bohoslužbách.
Chybí nám společenství, příležitost společně se kolem tvého stolu radovat
z tvého vzkříšení. Je nám z toho smutno. A také z vlastní nemohoucnosti,
nemoci, ze strachu, který mnozí lidé na světě prožívají, z nemožnosti se
z různých příčin radovat z velikonoční zvěsti. Každá neděle nám však
dosvědčuje, že jsi s námi lidmi i ve smutku. Sám jsi prošel tím, co zažíváme
v našich životech i my. Poznal jsi bolest, opuštěnost, sáhl jsi až na dno sil
i života. Víš, co je smrt. Děkujeme za vzkříšení, za to, že je mocnější než naše
lidská bída, že se týká temnot každého za nás. Amen.
Zveme Vás na VELIKONOČNÍ SETKÁVÁNÍ 2020 V KOSTELE
Květná neděle 28. března v 9,00 hodin
BOHOSLUŽBY pro malé i VELKÉ
*

Středa 31. března v 18 hodin online https://meet.jit.si/Evang
KŘÍŽOVÁ CESTA – slovem i obrazem
*

Zelený čtvrtek 1. dubna v 17,00 hodin
ČTENÍ PAŠIJÍ – velikonoční příběh slovem i obrazem
*

Velký pátek 2. dubna
v 9,00 hodin PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY s Večeří Páně
v 18,00 hodin VELKOPÁTEČNÍ HUDEBNÍ NEŠPORY
Hudbou bude doprovázet písničkář Karel Vepřek,
slovem farářka Drahomíra Dušková H.
bude vysluhována Večeře Páně
*

Velikonoční neděle 4. dubna v 9,00 hodin
SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ S VEČEŘÍ PÁNĚ
***
Na setkání s Vámi se těší staršovstvo
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Čáslavi
Všechny bohoslužby se budou konat s respektem k platným nařízením.
Více informací u farářky Drahomíry Duškové H. 774 216 408 nebo na
http://caslav.evangnet.cz/ https://www.facebook.com/CCECaslav/

NOVINKY ZE SBORU

Máme nové a odolné staršovstvo, které přežilo svůj slib v největších mrazech.
V kostele bylo určitě pod nulou, ale ani to nikoho neodradilo přijmout
pověření k presbyterské službě.

Presbyterky a presbyteři slíbili, že:
- Budou se starat o to, aby bylo v našem sboru otevřeno pro blízkost
Božího království, aby tu mohlo znít slovo Boží, aby se vysluhovaly
svátosti, aby se evangelium mohlo zvěstovat všem lidem hledajícím,
těm, kteří tu jsou dnes, i všem přicházejícím generacím a budou pečovat
o to, aby k tomu byly vytvářeny vnější podmínky.
- Chtějí žít spolu s farářkou a ostatními presbytery v lásce a vzájemném
odpuštění jako ti, kdo jsou zváni k jednomu stolu Páně.
- Chtějí stát při své farářce a spolu s ní podpírat ty, kdo procházejí
těžkostmi a trápením.
- Chtějí dbát na to, aby se naše farářka mohla věnovat službě kazatelské a
pastýřské a měla možnost dále se vzdělávat.
- Chtějí se vyvarovat všeho, co by narušovalo důvěru ve sboru.
- Chtějí zachovávat v tajnosti, co jim jako presbyterům/presbyterkám
bude důvěrně svěřeno.
- Uznávají, že je křest a večeře Páně – znamení jednoty Kristova lidu –
zavazují k otevřenosti vůči členům jiných církví.
- Chtějí spolu se svojí farářkou pečovat o to, jak církev působí v našem
městě, v našich obcích a místních komunitách.

BUDOUCNOST NAŠEHO SBORU A CELÉ CÍRKVE
POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT ROZVOJOVÝ PLÁN SBORU!!!
Přemýšlela jsem, jak letošní postní období uchopit a využít. Skoro celý rok
jsem se musela, stejně jako vy, vzhledem k epidemii koronaviru vzdát tolika
věcí, které mám ráda a k mému životu bytostně patří – kultura, setkávání
s přáteli, s rodinou, s vámi, slavení, cestování, mít se na co těšit. Proto jsem se
rozhodla, že letošní půst budu spíš čerpat než si odříkat, čerpat duchovní
posilu a také reflektovat svůj život, své působení na čáslavském sboru a své
různé role, které ve svém životě mám. Zkrátka jít víc do hloubky, k základům,
ke kořenům.
Často přemýšlím o těch pěti letech, které jsem strávila v čáslavském sboru snažila jsem se vás poznat, poznat „ducha“ tohoto společenství, snažila jsem
se spolupracovat, zvát dovnitř lidi, kteří stáli či stojí na okraji, pracovat
s dětmi, mládeží, střední i starší generací, vytvářet prostor pro rozhovory o
víře, o Bohu, být tu pro sbor, ale i pro veřejnost a pro naši Diakonii. Snažila
jsem se nabízet různé typy setkání a doufala jsem, že se připojíte, zapojíte,
přijdete, někdy se to dařilo, někdy moc ne. Moc jsem si přála, a také jsem se
za to modlila, aby náš sbor byl jak z žalmu 133, na který jsem kázala při své
instalaci, „Jak dobré a utěšené, žijí-li bratři (sestry) v lásce… tam udílí
Hospodin své požehnání, život navěky.“ Nevím, jak jste mé působení, naše
společné působení vnímali vy, protože zpětné vazby se mi moc nedostává, ale
já jsem tu ráda a z mnoha věcí mám radost. Dlouhodobě si však spolu se
staršovstvem všímáme, že zodpovědnost za naše společenství nesou stále
stejní lidé (služby, brigády, aktivity), a není jich moc, a vnímám, že jim už
občas dochází síly i trpělivost. A tak je to vždy velká radost a posila, když
někdo na sebe vezme kousek nějaké zodpovědnosti nebo přijde s nějakým
nápadem a pomocí.
Pokud však chceme, aby tu náš sbor byl i pro další generace, je potřeba o něm
více společně přemýšlet, a to nejen izolovaně, ale v kontextu našeho města,
měnící se doby, celého seniorátu i celé církve. Jsme součástí a věci, které se
dějí kolem, nás ovlivňují a je potřeba na ně reagovat.
K tomu přemýšlení a zájmu bych chtěla pozvat i vás, celé naše sborové
společenství. Nastal čas více přemýšlet o svém sboru, o jeho budoucnosti, vzít
za svůj sbor zodpovědnost a hledat společně cestu dál. Může nám k tomu
pomoci dopis, který jsme na podzim dostali od synodní rady s výzvou
k diskusi nad budoucností vlastního sboru, a který je samostatnou přílohou.
Prosím vás, abyste se vyjádřili k tématům uvedeným v tomto dopise,
nemusíte ke všemu, ale k tomu, co je pro vás nějak důležité, nějak o tom
přemýšlíte a chcete to sdílet s ostatními. Vaše odpovědi nebo i otázky
směřujete na emailovou adresu caslav@evangnet.cz nebo písemně na
sborovou adresu do konce dubna. Odpovědi budou anonymizovány a
použijeme je pro diskusi ve staršovstvu při vypracovávání rozvojového
plánu sboru. Mockrát vám předem děkuji.

Rozhodla jsem se také tuto „dobu covidovou“, kdy se nekoná tolik setkání a
akcí u nás ve sboru, věnovat větší informovanosti – budu vám pravidelně
posílat spolu s bohoslužbami také „seriál“ o strategickém plánu naší
Českobratrské církve evangelické, o samofinancování a rozvojovém plánu
pro sbory. Texty byly uveřejněny v Českém bratru v letech 2019-2021,
autorem je presbyter ze sboru v Praze na Jarově Petr Štulc, případně někdo
další ze strategické komise synodní rady. Vaše farářka Drahomíra Dušková H
ČESKÝ BRATR (12/2018) STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
http://www.ceskybratr.cz/archives/19229#more-19229
Na strategické komisi, jejíž jsem členkou, jsme se domluvili, že bude dobré, když
někdo z nás napíše, jak vidí tuto práci, a proč vůbec se něco takového jako
strategický plán ČCE tvoří. Občas zaslechnu, nebo si přečtu o tom, že dělat v
podmínkách církve něco tak světského, jako je strategické plánování, že je nesmysl.
Naprosto tyto výroky nechápu. Vždyť přece každý člověk, každá rodina, každý
spolek, každá obec, město i každý farní sbor musí plánovat. Co bude – zda koupím
auto, nebo začnu stavět dům, nebo si pořídím dítě, zda budu chodit aktivně do
evangelického sboru a co všechno jsem v něm ochotný udělat.
Zda povedu náboženství, půjdu na brigádu, nebo jak vysoký si dám příkaz k platbě
na podporu svého sboru… O tom všem uvažujeme na úrovni svého života a podobně
bychom měli plánovat na úrovni svého sboru, své církve. Mluvit o tom, jak vidíme
svou budoucnost, zda náš třeba zatím samostatný sbor jím zůstane i nadále, zda
budeme schopni vybrat ze svého středu takové množství peněz, abychom si mohli
dovolit mít vlastního faráře, zda budeme jako společenství dost vstřícní a otevření,
aby se nově příchozí nebáli vzít za kliku naší fary a našeho kostela.
Dědictví minulosti
Mám mnoho za zlé minulému socialistickému režimu, ale stále více si uvědomuji tu
zákeřnost pomalých postupů, kterými systém dosáhl velkých věcí – však se také
dobře učil od jiné – nacistické totality: Sebereme církvím majetek a nabídneme jim
za to vyplácení duchovních. Sice mizerné, ale přece jen jistoty, a to bez práce, bez
nutnosti počítat na sborech korunku ke korunce na farářské platy. A zároveň
totalitní systém utáhl šrouby – zavedl církevní tajemníky, dohlédl na to, aby se děti
věřících nedostaly do škol a tak dále a tak dále. Tímto cíleným letitým postupem se
dařil tlak na umenšování sborů. Zároveň v této době bylo paradoxně jednodušší
vytvořit nové kazatelské místo – stát je zaplatil. A tak se ustavily sbory i tam, kde
dříve nebyly. Faráři byli skromní a věděli, že když si vyvolí cestu dosvědčování
evangelia, že přijímají velmi nelehký způsob života a zároveň byla často jejich
práce vyjádřením protestu proti režimu.
Odpovědný dnešek
Ale dnes je doba jiná. Z našich velkých prvorepublikových sborů zbyla většinou tak
desetina členů a všem našim staršovstvům nezbude nic jiného než objektivně
zhodnotit přítomnost a připravit se na budoucnost – pro své děti, pro své vnuky.

Odpovědný přístup znamená odpovědné plánování – a je zcela jedno, zda naší
představě budoucnosti, ke které bychom rádi směřovali, budeme říkat strategický
plán, či jinak. Do plánování patří realistické zhodnocení přítomnosti a optimistické
nastavení budoucího směrování. Trvám na tom optimistickém nastavení – vždyť i
sloučení dvou sborů, nebo převedení malého sboru pod ochranná křídla sboru
většího jako kazatelská stanice může být nakročení dobré a optimistické. Může dojít
k vydechnutí a úlevě – od urputného boje za nezávislý sbor – po klidné využití
možností širšího společenství.
A základem všeho je komunikace – mezi sbory, mezi jednotlivými staršovstvy, které
nutně potřebují spolupracovat, když chtějí třeba společně povolat jednoho faráře.
Vždyť tím, že se budu zajímat o to, jak žije sousední sbor, jaké má priority a plány,
že se budeme navzájem poznávat a občas konat společné akce a staršovstva – tam
můžeme do budoucna najít společnou cestu.
Optimistický výhled
Strategický plán nám má pomoci se podívat do budoucna a připravit se na to, co
nás čeká za deset či více let. Nejen po stránce finanční – už dnes si můžeme
spočítat, že sbor, který ze svého středu nevybere v budoucnu alespoň půl milionu
korun na fungování sboru, tak nebude mít šanci na vlastního faráře. To je jedna
stránka mince – druhá je ta, že musíme pracovat na větší aktraktivitě farářského
povolání, aby mladí lidé měli zájem tuto práci vykonávat. Úkolem nás starších je
nejen přivést své děti a vnoučata ke Kristu, ale také je ponouknout (v případě, že
rozpoznáme obdarování) k odvaze vykročit na cestu nesení evangelia. A dalším
naším úkolem je nebát se mluvit o tom, že nás církev prostě něco stojí a že je běžné
a přirozené dát měsíční příkaz pro svůj sbor – vždyť i student, který pošle svému
sboru měsíčně 50,- Kč (což je v Praze jedno pivo), tak tím vyjadřuje sice
symbolickou podporu, ale silnou sounáležitost s částečkou církve Kristovy. A o její
fungování nejen dnes, ale i za dalších sto let by nám mělo především jít. Ať již se
strategickým plánem nebo bez něho.
Eva Zadražilová, členka Strategické komise ČCE
ZNĚNÍ STRATEGICKÉ PLÁNU, KTERÝ PŘIJAL 35. SYNOD ČCE, NAJDETE ZDE:
https://www.ustredicce.cz/data/g/Q/T/Strategicky-plan-CCE-do-roku-2.pdf
A průběžnou informaci o plnění strategické plánu z 15.10.2020 zde:
https://www.ustredicce.cz/data/i/y/7/Prubezna-informace-o-plneni-SP.pdf
Záznam z besedy v poděbradském seniorátu na téma přípravy rozvojových plánů
sborů a vytváření "regionálních sborů" s hostem Zvonimírem Šormem,
celocírkevním "farářem pro faráře", který problematiku uvedl. Podobnou debatu
budeme mít snad v dohledné době i v našem chrudimském seniorátu.
https://www.youtube.com/watch?v=Pdae5oe-65c

DOPIS SYNODNÍ RADY ČCE DO SBORŮ z října 2020
CO CHCEME ANEB BUDOUCNOST NAŠEHO SBORU A CELÉ CÍRKEV
ROZVOJOVÝ PLÁN SBORU
Milé sestry a milí bratři, úvahy o budoucnosti našich sborů a církve nabývají v
posledních letech na intenzitě. Vnímáme dalekosáhlé změny postavení církve,
sborů ve společnosti, které nejsou jen důsledkem ekonomických změn po
vyrovnání státu a církví. Reagovat na tyto změny a promýšlet další kroky je
odpovědností každého z nás v rámci toho společenství, které nám dává důvěru
a svěřuje vedení. Co je rozvojový plán a jak na to.
Předkládáme vám vodítko pro uvažování a rozhodování o budoucnosti vašeho
sborového společenství –rozvojový plán (RP) sboru. Vypracovat tento RP jednou
za své šestileté období ukládá všem staršovstvům Strategický plán ČCE, který přijal
synod v roce 2019. Žádáme vás však, abyste se přípravě RP věnovali bezodkladně,
neboť vaše představy, plány a rozhodnutí se týkají ostatních sborů, seniorátů i celé
ČCE. Proces přípravy RP si ovšem žádá jistý čas a prostor; položit si otázky,
prodebatovat je, naslouchat si, domluvit se. Je možné se obrátit o pomoc a podporu
na seniorátní výbory nebo externího facilitátora. Cílem a smyslem RP je si ve
staršovstvu společně, konkrétně a co nejjasněji říci, co a jak dál. Kam se chceme
ubírat. Jaké jsou naše možnosti. Jaké konkrétní kroky a v jakém časovém horizontu
chceme podniknout, aby se sbor mohl rozvíjet a růst. Vize ovšem musí být
realistické. Je proto třeba nejprve uvážit současný stav sboru. To vše jistě ve víře,
lásce a naději, nezapomínajíce při tom na moc Ducha svatého, který křísí, obživuje
a činí nové překvapivé věci.
RP není zamýšlen jako dokument jednou provždy hotový, nýbrž jako nástroj pro
orientaci, k němuž se opakovaně vztahujeme, odvozujeme od něho konkrétní
úkoly, které nás čekají, zároveň ho vzhledem k vývoji situace stále oživujeme a
upravujeme.
Vaše synodní rada
Základní otázka, na kterou musí rozvojový plán reagovat: JAKÉ KROKY MUSÍME
UČINIT, ABYCHOM SE ZE SOUČASNÉHO STAVU PŘIBLÍŽILI K CÍLI?
A) ANALÝZA – REFLEXE SOUČASNÉHO STAVU
1. Jak byste charakterizovali svůj sbor - tradiční, otevřený, liberální, konzervativní
2. Jaké jsou bohoslužby (kritéria: zvěst evangelia, liturgie, svátosti, zpěv,
srozumitelnost, aktuálnost, otevřenost pro příchozí)
3. Jaké jsou vztahy ve sboru, jaká je komunikace ve sboru?
4. Jaké je věkové a sociální složení sboru (děti, mládež, střední generace, senioři)?
5. Jak pracuje staršovstvo, jaká je spolupráce s farářkou?
6. Je ve sboru prostor pro uplatnění obdarování presbyterů a dalších členů?
7. Jak se ve sboru pracuje s biblí – co všechno se ve sboru děje, jaká je účast, zájem?
8. Co děláme pro veřejnost?
9. Jak jsme na tom s misií, jsme otevřeným společenstvím, kam přicházejí další lidé,
umíme pozvat lidi do sboru, máme pro tyto lidi nějaká odpovídající a srozumitelná
setkávání?
10. Jak spolupracujeme s obcí nebo městem, s místní školou, Diakonií?

11. Co ostatní křesťané, jejich farnosti a sbory, jaké s nimi máme vztahy, dokážeme
spolupracovat, je to jenom na faráři nebo i na ostatních?
12. Jak u nás probíhá pastorace a křesťanská služba - jaké poskytujeme sociální
služby, spolupracujeme s Diakonií ČCE nebo jiným poskytovatelem sociálních
služeb?
13. Jaké jsme na tom se vztahy k sousedním sborům seniorátu, jak vnímáme vedení
naší církve?
14. Máme farářku, na jaký úvazek, jak hodnotíme její práci a osobnost?
15. Jak jsme na tom s údržbou nemovitostí?
16. Máme nemovitosti, které sbor zatěžují – umíme je využít nebo se jich zbavit?
17. Jak jsme na tom s financováním sboru (provozní náklady, investice, seniorátní a
celocírkevní repartice, odvody do Personálního fondu aj.)
18. Máme ještě rezervy vzhledem k počtu salárníků a výši saláru nebo už jsme na
svém maximu (jaký je dopad výzvy 5% a hlavu vzhůru?
19. Jaká je ochota členů sboru se zapojovat do brigád na údržbu nemovitostí a
dalších aktivit.
B) VIZE – DUCHOVNÍ ROZVOJ SBORU
1. Jaký typ sboru chceme utvářet, co je pro nás podstatné (bohoslužby, aktivní
účast laiků, misie, vztah k obci, Diakonii…)?
2. Co z biblického poselství nás jakožto společenství inspiruje; doporučení:
najděte si pro sbor metaforu a to, co je pro vás na ní důležité – biblickou či
jinou (např. čerpací stanice, hospoda, jednotka rychlého nasazení, tělo
Kristovo, poutníci na cestě aj.)
3. Jak vidíme sbor za 6 let – jaký způsob zvěstování a zbožnosti chceme
podpořit, jaké formy setkávání a akcí včetně četnosti chceme uskutečňovat a
nabízet (stanovit u každé generace zvlášť)?
4. Budeme samostatný sbor, nebo se se sloučíme s jiným sborem, jak chceme
spolupracovat se sousedními sbory, se seniorátním výborem, jinými
církvemi?
5. Jak chceme zapojit laiky do duchovní práce ve sboru?
6. Co chceme dělat pro veřejnost a nově příchozí (misijní a sociální činnost)?
7. Co chceme dělat v oblasti křesťanské služby a pastorace
C) MATERIÁLNÍ ROZVOJ SBORU
1. Co chceme, aby bylo zdrojem našeho financování (saláry, dary, nájmy, dotace
a granty aj. a v jakých proporcích)?
2. Na jaký úvazek chceme mít faráře, jiné zaměstnance (pastoračního
pracovníka, sborovou sestru, varhaníka, kostelníka….)? Budeme případně
faráře sdílet s jiným sborem? Jaké možnosti pro doplnění částečného
farářského úvazku nám nabízí naše okolí? Chceme (více) využívat služeb
výpomocných kazatelů?
3. Co plánujeme v dalších 6 letech podniknout s našimi nemovitostmi – opravy
a nové stavby (jak by měla probíhat příprava rozpočtů a podklady pro
dotace?

NOVÝ EVANGELICKÝ ZPĚVNÍK
Po desetiletích příprav letos vyjde nový evangelický zpěvník. Bude obsahovat
přibližně 800 písní, bude mít zhruba 1200 stran a rozměry cca 12x18 cm. V první
distribuční vlně se bude pohybovat mezi 400 a 500 Kč za kus. Tato první etapa
prodeje bude probíhat výhradně přes hromadné sborové objednávky, takže
jednotlivé sbory a jejich členové si zpěvníky objednají společně. Na současný
zpěvník, vydaný v roce 1979, přispěly z největší části zahraniční církve, zejména
Bádenská evangelická církev. Náš nový zpěvník chceme pořídit převážně za své.
Práce na něm stála nespočet dobrovolnických i mnoho placených hodin. Cenu jsme
stanovili tak, aby byla dosažitelná pro sbory i jejich členy, přesto je však v mnohém
dotována. Více informací o novém zpěvníku na: https://evangelickyzpevnik.cz/
Staršovstvo našeho sboru vyhlašuje výzvu „JEDEN ZPĚVNÍK DOMŮ, JEDEN DO
KOSTELA“ – můžete si nyní v první vlně objednávat zpěvníky pro sebe, pro své
děti, vnoučata nebo jako dárky přes hromadnou sborovou objednávku velmi levně,
protože zpěvník v druhé vlně bude stát zřejmě dvojnásobně, cca 800Kč a
„ušetřené“ peníze můžete věnovat na nákup zpěvníku pro sbor. Bude to pro sbor
velká investice, plánujeme zakoupit cca 50 zpěvníků, budeme rádi za jakýkoliv dar.
V kostele bude arch na zaznamenávání objednávek, který bude mít tři sloupce:
Jméno

Počet objednaných
zpěvníků soukromě

Počet zpěvníků, které
chci darovat pro sbor

Své objednávky samozřejmě můžete zasílat i na sborový email caslav@evangnet.cz
nebo volat paní farářce 774 216 408. Prosíme, objednávky posílejte co nejdříve,
abychom měli velkou sborovou objednávku připravenou, až přijde výzva z ústředí
naši církve. Děkujeme!

INFORMACE O SLUČOVÁNÍ SEMTĚŠSKÉHO SBORU S ČÁSLAVSKÝM
SBOREM
Online konvent Chrudimského seniorátu, který se konal v sobotu 16. ledna,
jednomyslně odsouhlasil Dohodu o sloučení čáslavského a semtěšského
sboru. Ještě je potřeba, aby Dohodu o sloučení schválil letošní synod ČCE.
Pokud toto spojení bude schváleno, v platnost by vstoupilo s největší
pravděpodobností až 1. ledna 2022.

PASTORACE A ROZHOVORY
Pastorace v pandemii koronaviru probíhá především telefonicky, online, formou
dopisů, ale také osobně, pokud to situace a opatření dovolí. Jsou to vzácná setkání,
krásná. Farářka Drahomíra Dušková H. je Vám k dispozici pro osobní rozhovory,
předkřestní a předsvatební přípravu, rozhovory a doprovázení při úmrtí někoho
blízkého, návštěvu v nemocnici, návštěvy doma i vysluhování svátostí.
Můžete ji oslovit nebo zavolat (774 216 408), a požádat o osobní rozhovor.

DALŠÍ POZVÁNÍ
FÉROVÁ SNÍDANĚ. Připojte se mezi letošní účastníky Férové snídaně, a
podpořte tak společnou akcí pěstitele po celém světě. Letos snídáme na
výletě! Férová snídaně (www.ferovasnidane.cz) je pikniková akce na
podporu pěstitelů, koná se na Světový den pro fair trade. Letos budeme kvůli
COVID-19 férově snídat na výletě. Ukažte svůj zájem o životy pěstitelů ve
svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vyrazte na
výlet, vezměte s sebou své nejbližší a do košíku si přibalte lokální a
fairtradové dobroty. V sobotu 8. května 2021!
Lidé, kteří pěstují naše dobroty, si zaslouží spravedlivé zacházení a to nebylo
nikdy tak urgentní, jako teď. Pěstitelé čelí nejen klimatické změně a nízkým
výkupním cenám, ale navíc i pandemii COVID-19. Pěstitelé ve světě situaci
zvládají lépe díky zapojení do systému Fairtrade. My je můžeme podpořit
zvýšením povědomí o jejich situaci a nákupem výrobků s certifikací
Fairtrade. K tomu si na snídani vezměte nějaké dobroty od vašeho
oblíbeného lokálního pěstitele. Vyrazte i druhou květnovou sobotu na
výlet. Zaznamenáním do mapy ukážete, že se o životy pěstitelů ve světě
zajímáte. Děkujeme za vaši osobní angažovanost!
NOC KOSTELŮ bude probíhat v pátek 28. května i v našem kostele! Motto
letošní noci kostelů je z Žalmu 104 verš 20 „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý
les se hemží zvěří.“
MULTIŽÁNROVÝ RODINNÝ FAIRTRADE FESTIVAL NA HRADBÁCH
„BAŠTA PRO VŠECHNY“ 1. ročník proběhne v neděli 20. června. Chceme
založit novou tradici festivalu na začátku léta na hradbách kolem bašty.
Pokud nám to epidemiologické podmínky dovolí, můžete se těšit na loutkové
divadlo Golem (studio Damúza), přednášku o kávě, hudbu, dílničky pro děti,
prohlídky kostela, varhan aj.
PŘÍFARSKÝ TÁBOR bude s největší pravděpodobností od neděle 22. srpna
do čtvrtka 26. srpna 2021. Téma „Pan Noe a jeho zvěřinec,“ čeká nás veselá
plavba, spousta her, zpívání a také keramická dílna.
FESTIVAL DVORKY 3. - 5. září 2021
Počátkem září se na celý víkend opět otevřou zahrady, dvory, dvorky i vnitřní
prostory místních institucí a soukromých domů, aby hostily kulturní
a společenské akce. Druhý ročník Dvorků nabídne široké veřejnosti nejen
koncerty, výstavy, divadelní představení a umělecké workshopy určené pro
zájemce všech věkových kategorií, ale i přátelský prostor pro
sdílení a setkávání. Náš kostel bude opět součástí festivalu Dvorky!!!

SBOROVÉ, POTRAVINOVÉ A CELOCÍRKEVNÍ SBÍRKY
V našem sboru se tradičně připojujeme k POSTNÍ SBÍRCE DIAKONIE, která
pokračuje až do Velikonoc. Její výtěžek letos podpoří komunitní školku v Libanonu,
kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin.
Přispět na ni je možné bankovním příkazem na stránkách Diakonie:
https://postnisbirka.diakonie.cz/.
Také letos proběhne ve všech sborech několik společných sbírek. Pokud můžete a
chcete přispět, pošlete prosím příspěvek na účet našeho sboru
0442090349/0800 a použijte uvedený variabilní symbol.
Zde jsou nejbližší z nich:
HLAVNÍ DAR LÁSKY se jmenuje sbírka na stavební úpravy pro některý sbor, letos
na opravu (Tato sbírka bývá na velikonoční neděli.) Var. symbol: 1306.
SBÍRKA DARŮ JERONÝMOVY JEDNOTY: Jeronýmova jednota je pomocné dílo
naší církve a vytváří fond, ze kterého čerpají sbory na opravy budov (funguje to
velmi dobře). Tato sbírka trvá do konce května, variabilní symbol je 100.
SVATODUŠNÍ SBÍRKA NA DIAKONII se koná tradičně na svatodušní neděli, která
bude letos 23. května 2021, variabilní symbol je
A chcete-li a můžete-li přispět našemu sboru (namísto tradičních nedělních
sbírek), využijte tentýž účet a variabilní symbol 1. DĚKUJEME!
A NOVINKOU JE POTRAVINOVÁ SBÍRKA, kterou vyhlašuje Dobročinný spolek
Marta na žádost našich sborových obvodních lékařů pro lidi v aktuální nouzi.
Každou neděli můžete nosit trvanlivé potraviny nebo základní drogerii do kostela.
Za veškerou pomoc děkujeme, vážíme si Vaši chuti pomáhat lidem na okraji,
naši Diakonii ČCE, dětem v Libanonu i našemu sboru!!!

DARY PRO JERONÝMOVU JEDNOTU
Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním
je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov a varhan a to formou
darů, nebo půjček. Ve sborech leží starost o budovy a varhany na staršovstvech.
Tuto činnost vykonávají všichni dobrovolně bez nároku na odměnu. Je třeba
upozornit, že množství vybraných prostředků zdaleka nestačí na potřeby oprav ve
sborech. V době více jak třicet let po změně politického systému hodlají naši
přátelé z Německa a Švýcarska, kteří nám velmi pomáhají, změnit cíl podpory.
Musíme se o své sbory pečlivěji a obětavěji starat. Více informací najdete na:
https://jeronymovajednota.cz/ Náš sbor v minulých letech opakovaně dary
z Jeronymovy jednoty dostával, tak prosíme, na tuto sbírku pamatujte. Je mnoho
sborů, které jsou v nouzi a toto je možnost, jak alespoň část daru nám
poskytnutého oplatit.
Staršovstvo rozhodlo, že vždy první květnová nedělní sbírka (2.5.2021) 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 2021. Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali Vám všem, kdo 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 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.
Salár můžete platit hotově, složenkou nebo převodem na sborový účet
nebo měsíčně trvalým příkazem. Jako variabilní symbol užijte číslo, které
máte přiřazeno ve sborovém adresáři nebo uveďte své jméno do „zprávy pro
příjemce“. Číslo sborového účtu je u České spořitelny 0442 090 349/0800

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 Dopis od Synodní rady
Milé sestry, milí bratři,
na přelomu března a dubna t. r. začne v České republice sčítání lidu, které
probíhá pravidelně jednou za 10 let. Také letos bude jeho součástí otázka na
náboženskou víru (v listinném sčítacím formuláři kolonka B10).
Ta je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr,
hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“ Otázka je sice zařazena
jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží,
z minulosti ale víme, že výsledky se stanou podkladem pro rozhodování
státních a veřejných institucí ve vztahu k církvím na příštích 10 let.
Proto vás prosíme, ač je údaj dobrovolný a nepovinný, abyste kolonku
vyplnili. Statistický úřad v instrukcích k formuláři vyzývá, aby lidé
vyplňovali název církve co nejpřesnějším oficiálním názvem. V případě naší
církve je tedy náležitým tvarem: „Českobratrská církev evangelická“.
Obracíme se touto výzvou nejen na členy farních sborů, ale také na vás, kteří
formálně členy nejste, a přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní,
účastníte se některých akcí, máte v ní své přátele... Pokud je to v souladu s
vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, „Českobratrská církev
evangelická“ v kolonce „Náboženská víra“.
Online fáze Sčítání 2021 začíná 27.března a trvá do 9. dubna. Probíhá pomocí
internetových dotazníků nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Pro ty, kdo
nevyplní formuláře v digitální podobě, navazuje od 17. dubna listinné sčítání,
které vrcholí 11. května.
Budeme rádi, když této informaci věnujete prostor ve sborových ohlášeních a
dopisech, na webech i sociálních sítích či v osobních rozhovorech.

OPRAVA BAŠTY
V minulém roce byla dokončena rekonstrukce bašty za Evangelickým
kostelem, která zabodovala v krajském kole soutěže Památka roku 2020
vyhlášené Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) a
postoupila do celostátního kola. Cílem soutěže Památka roku 2020 je ocenit
nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají
významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli
specifického charakteru prostředí. Naše bašta zvítězila v 1. kategorii, které se
mohly zúčastnit projekty s náklady na rekonstrukci do 2 mil. Kč. Výsledky
celostátní kola budou vyhlášeny v červnu 2021.

V baště má sídlo náš Dobročinný spolek Marta, a tak když se v ní kvůli pandemii
Covidu nemohou konat sborová setkávání, stala se bašta zázemím pro různé
dobročinné projekty – v prosinci sloužila jako sběrné místo pro vánoční krabice od
bot, kterých se letos shromáždilo cca 450, jsou to dárky pro děti z chudých rodin a
letos poprvé bylo možné nosit dárky pro rodiče samoživitele. Během adventu se
v baště také shromažďovala adventní potravinová sbírka a konal se adventní trh.

Máme velkou radost, že se bašta č. 8 stala památkou roku 2020 ve Středočeském
kraji, že se líbí nejen nám, ale i ostatním, a ještě větší radost budeme mít, až se v ní
budeme moci scházet a zvát širokou veřejnost na různé akce a setkávání.
Plánů máme spoustu… A JEŠTĚ JEDNO VELKÉ PODĚKOVÁNÍ – SPOLEČNĚ JSME
VYBRALI NA OPRAVU BAŠTY 119 000 Kč.

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2021
Tradičně se výroční sborové shromáždění koná do konce března a schvaluje
hospodaření z minulého roku, rozpočet na rok další, finanční a revizní zprávu,
zprávy o životě sboru aj. Letos jsme výroční sborové shromáždění nemohli
vzhledem k pandemii svolat. Jakmile to bude možné, svoláme ho a včas
oznámíme. Rozpočet na rok 2021 schválilo staršovstvo v pondělí 22. 3. 2021 na své
schůzi a bude platit, dokud ho neschválí výroční sborové shromáždění.
Předkládáme vám zatím hospodářský výkaz, zbytek zpráv obdržíte později.

DUBEN 2021
KŘÍŽOVÁ CESTA – slovem i obrazem
https://meet.jit.si/Evang
ČTENÍ PAŠIJÍ – velikonoční příběh

kostel

9:00 kostel
18:00 kostel

Velkopáteční bohoslužby s večeří Páně
Velkopáteční hudební nešpory s večeří
Páně (hudební doprovod písničkář K. Vepřek)

f. D. Dušková H.
f. D. Dušková H.
a Karel Vepřek

9:00 kostel

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY s Večeří Páně

f. D. Dušková H.

18:00

ONLINE

17:00

KŘESŤANSKÁ ABECEDA
téma: Vzkříšení https://meet.jit.si/Evang
Náboženství pro školní děti online z Opatovic

9:00 kostel

BOHOSLUŽBY

?

9 - 13

Pastorálka – vzdělávání pro kazatele online

18:00

KŘESŤANSKÁ ABECEDA
téma: Spása, spasení https://meet.jit.si/Evang

19:00

Pátečníci – střední a starší generace
online https://meet.jit.si/Evang

9:00 kostel

BOHOSLUŽBY pro malé i velké
DEN ZEMĚ – ekologické aktivity pro děti

18:00
17:00

ONLINE
KŘESŤANSKÁ ABECEDA
téma: Vyznání víry 1. https://meet.jit.si/Evang
Náboženství pro školní děti online z Opatovic

9:00 kostel

BOHOSLUŽBY

18:00

ONLINE
KŘESŤANSKÁ ABECEDA
téma: Vyznání víry 2. https://meet.jit.si/Evang

31.3. středa

18:00

1.4. čtvrtek
ZELENÝ
2.4. pátek
VELKÝ PÁTEK

17:00

3.4. BÍLÁ sobota
4.4. neděle
VZKŘÍŠENÍ
5.4. pondělí
VELIKONOČNÍ
6.4. úterý
7.4. středa
8.4. čtvrtek
9.4. pátek
10.4. sobota
11.4. 1. neděle
po Velikonocích
12.4. pondělí
13.4. úterý
14.4. středa
15.4. čtvrtek
16.4. pátek
17.4. sobota
18.4. 2. neděle
po Velikonocích
19.4. pondělí
20.4. úterý
21.4. středa
22.4. čtvrtek
23.4. pátek
24.4. sobota
25.4. 3. neděle
po Velikonocích
26.4. pondělí
27.4. úterý
28.4. středa

ONLINE

ONLINE

f. D. Dušková H.

f. D. Dušková H.

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V ČÁSLAVI
Jana Karafiáta 159, Čáslav 286 01
Číslo účtu: Česká spořitelna 0442 090 349/0800
E-mailová adresa: caslav@evangnet.cz Telefon: Tel. 774 216 408 (farářka)
Informace a zprávy ze sboru najdete na internetu:
http://caslav.evangnet.cz/ https://www.facebook.com/CCECaslav/

