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„Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, 
a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup 

lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil                    
a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou                      

a nad svými dětmi…“   
(Lukášovo evangelium 23,26-28)  

 



VELIKONOČNÍ POZDRAV z evangelického sboru  Milí přátelé a všichni, kdo máte blízko k čáslavskému evangelickému sboru, srdečně Vás zdravíme uprostřed postního období, které je přípravou na přicházející Velikonoce. Letos budeme o tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení přemýšlet ve stínu války a hrozného utrpení mnoha nevinných lidí. Chceme vás pozvat k bohoslužbám, k modlitbám, k prosbám, ale i k pomoci těm, kteří z Ukrajiny před válkou utíkají a potřebují naši pomoc a blízkost v této nelehké době. Těšíme se na setkání s Vámi osobně.             
Staršovstvo evangelického sboru v Čáslavi  

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ   Když jsem začátkem března přijímala první rodinu, která uprchla před válkou na Ukrajině, byl večer, měli jsme sraz před Diakonií               a na nebi svištěly stíhačky. V Čáslavi celkem nic nezvyklého. Jenže když člověk přijede z míst, kde stíhačky shazují bomby, je to něco úplně jiného, něco děsivého. To bylo naše první setkání. Pak jsme spolu chodili po úřadech, sháněli českou sim kartu, telefonovali               do škol, hledali práci. Nic zvláštního, to v tuto chvíli dělá tisíce lidí v Čechách, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v dalších zemích, kde přijímají tisíce i milióny uprchlíků z Ukrajiny. A pak přišla chvíle, kdy jsme si jen tak sedli a povídali, paní Svietlana mi uvařila kafe, nabídla čokoládu, najednou se vše jako by otočilo a já se cítila hostem u nich. Vyprávěli mi, odkud utekli, koho opustili, co před válkou dělali. A pak přišly slzy a objetí. I teď mi tečou po tváři slzy, protože si pořád představuji sebe a svoji rodinu na jejich místě, jaké by to bylo sbalit se během pár hodin, vydat se na cestu, všechno opustit a nevědět, zda se ještě vrátím, zda uvidím svého muže a svého syna, kteří už ze země odejít nemohou. Teď je čas nabídnout pomoc a udělat to málo, co můžeme. Teď je čas pro pravý půst,                ke kterému vyzývá prorok Izajáš: „Cožpak nemáš lámat svůj chléb 
hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? 
Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy 
vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána.“  



Když pomůžeme, přijmeme, rozdělíme se, staneme se posly svítání, budeme jako jitřenka. A co víc, rychle se zhojí i naše rána, naše bolest, naše bezmoc, kterou prožíváme, když pořád dokola koukáme na obrazovkách na zkázu, válečná zvěrstva, rozbombardovanou dětskou nemocnici a porodnici v Mariupoli, lávku přes řeku, kde evakuují děti i starce, kolony tanků sešikované před Kyjevem.  Naše rána se zhojí, když začneme pomáhat a starat se o druhé. Nemusíme koukat na obrázky, máme tu živé bytosti, svědky války, ty, kdo přicházejí odjinud a čekají na naši pomoc. Buďme jim na blízku. Buďme si na blízku. Neumím rusky, ani ukrajinsky a oni zas neumí česky, jen trochu anglicky. Ale to nevadí, nějak se domluvíme, nějak to půjde, nějak to zvládnem. Navíc mám teď slovník, který kdosi narychlo sestavil pro tuhle divokou dobu. Večer si jím listuju a vyskakují na mě různé fráze, třeba „potřebuji obejmout“. A pak najednou v těch základních slovíčkách, objevím slovíčko kouzelné „prosím“. A víte, jak se ukrajinsky řekne „prosím“? BUD LASKA! To je to kouzlo a jediná naše prosba „BUĎ LÁSKA!“  
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková 
 

MODLITBA ZA UKRAJINU  Bože, prosíme tě, zastav válku na Ukrajině. Zastav ruského prezidenta, který válku rozpoutal. Míchá se v nás hněv, strach, beznaděj, vztek i touha po pokoji. Prosíme, dej sílu a odvahu Ukrajincům se bránit. Ochraňuj bezbranné, jakkoliv to jenom jde. Dej, nám, celém světovému společenství odvahu a sílu Ukrajině pomoci. Dej odvahu a moudrost všem politikům, kteří budou čelit ruské agresi. Bože, smiluj se. Kriste, smiluj se. Buď láska! Amen 
 

BENEFIČNÍ KONCERT NA POMOC UKRAJINĚ   Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 18 hodin do našeho kostela na BENEFIČNÍ KONCERT NA POMOC UKRAJINĚ. Vystoupí žáci naší čáslavské ZUŠ. Výtěžek bude věnován na humanitární sbírku Diakonie ČCE, která pomáhá na Ukrajině.   



POMOC UPRCHLÍKŮM V ČCE V KOSTCE Evangelická církev pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny. To hlavní se děje ve sborech   a je to dobře. Celá pomoc začala rozhodnutím synodní rady v úterý 22. února poté, co se na ni obrátilo několik farářů s tím, že je nutné konat ihned. Sbory byly následně ve středu osloveny ústředím, „zda budou v případě konfliktu schopny pomoct ubytováním a v jakém rozsahu". Je třeba podotknout, že tu středu večer byl pojem uprchlík stále tak trochu nadávka. Útok začal noc na to. Od té doby se s nabídkou pomoci zapojilo asi 130 sborů a několik diakonických středisek. Číslo není přesné, protože někdy realizují pomoc přímo sbory v jejich prostorech a jindy vše dělá skupina rodin navázaných na toto církevní společenství. Co se však podařilo, bylo okamžitou sborovou nabídku dát k dispozici Správě uprchlických zařízení, tedy den po vypuknutí války, kdy ještě žádný další systém neexistoval. Proto již během prvního víkendu války stát s velkou vděčností využil našich kapacit. V první chvíli sbory nabídly své prostory k ubytování, ale postupem času se řada  z nich rozhodla realizovat pomoc víc komunitně. Nyní je stav takový, že někde už uprchlíci bydlí, nebo sbory organizují pomoc bez bydlení s tím, že své prostory připravují pro školu, školku, komunitní centrum nebo jinak. Je třeba říci, že co sbor, to nápad - a je to dobře, protože zvláště v menších městech a vesnicích jsou naše farní areály pevnou součástí komunity a reagují na místní potřeby. 
Ústředí církve spolu s Diakonií nyní zajišťuje tři typy pomoci.                                                  První je pomoc poradenská. 1. března spustila ústřední církevní kancelář stránku ukrajina.e-cirkev.cz s veškerými informacemi o pomoci – technickými, právními, pastoračními a jinými… Diakonie následně zřídila poradenskou linku. Stránku průběžně sledujte, denně jsou na ní nové informace včetně kontaktů, e-mailem neposíláme skoro nic.                                                                                                                            Další podoba podpory je finanční - 25. února církev vyzvala k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, ze kterého bude hrazena pomoc uprchlíkům a Diakonie zároveň vyhlásila veřejnou sbírku, jejíž výtěžek zamíří přímo na Ukrajinu. Na pomoc Ukrajincům bude věnována také letošní Postní sbírka. Nepouštíme se do centrálního shromažďování ošacení ani jídla, přijímáme však starší notebooky, které jsou velmi potřebné pro start uprchlíků. Diakonie zároveň požádala o grant z německého krizového fondu Katastrophenhilfe a u dalších neziskovek, ústředí církve obdrželo a jistě obdrží i další prostředky od zahraničních dárců. První vlaštovkou finanční pomoci bude rozdělování balíčku peněz pro zapojené sbory na pořízení základního vybavení. K tomu rozdáme všechny sebrané notebooky pro uprchlíky ubytované ve sborech. O všem vás chceme informovat na online setkání 16. března v 18.30 (odkaz včas zašleme). Třetí linka pomoci se týká aktivit - ukazuje se, že velmi podstatnou roli budou hrát nově vznikající koordinátoři ve sborech, kde je podpora komplexní a organizovaná.  



Jsou potřeba a nemůže jít dlouhodobě o faráře a farářky, což tak velmi často zatím je. Nyní tento systém na ústředí intenzivně promýšlíme, protože je finančně velmi náročný. Tušíme, že bez něj to nepůjde a že nemůžeme příliš otálet. Ústředí církve zatím ke koordinaci pomoci vyčlenilo pracovníky, kteří jsou v kontaktu se sbory, stáními institucemi, žádají o granty, řeší právní záležitosti a komunikují s médii. Koordinaci práce na ústředí včetně koordinace s Diakonií má na starosti vedoucí tajemník se synodním kurátorem. Konflikt bude zřejmě dlouhý a nesmíme se vyčerpat hned na startu. Na druhou stranu je neuvěřitelné, jak kreativní a schopné lidi ve sborech máme. Podporujme se v modlitbách a promýšlejme, jak sbory mohou pomáhat maximálně efektivně. Není nutné udělat vše hned. Každý podle svých sil, možností a s vědomím, že pomoc bude třeba delší dobu. Proto promýšlejme "jak", aby nám dech dlouho vydržel. Děkuji i vám všem, kdo jste jakkoliv přispěli!                                                                 Za všechny Martin Balcar, vedoucí tajemník ÚCK 
POMOC UPRCHLÍKŮM V NAŠEM SBORU  Synodní rada ve spolupráci s Diakonií ČCE ještě před vypuknutím války na Ukrajině požádala sbory, aby napsaly, kolik případných uprchlíků jsou schopní ubytovat ve svých prostorech nebo po rodinách. Již tehdy se mezi členy našeho sboru a zejména mezi přáteli našeho sboru z řad čáslavské veřejnosti, přihlásilo mnoho ochotných lidí, kteří nabídli ubytování pro lidi prchající před válkou,                 což se během pár dnů ukázalo jako velmi aktuální a potřebné. Za Vaše nabídky a ochotu pomoci velice děkujeme a vážíme si toho. Již několik lidí prchajících před válkou na Ukrajině bydlí v nabízeném ubytování – jedna rodina bydlí v Diakonii,            a několik dalších našlo útočiště v hostitelských rodinách. Ostatní z vás pomohli zajistit např. trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, lůžkoviny, oblečení, nábytek a jinou pomoc! To je skvělé! Děkujeme! Navíc se v naší baště rozběhly už dva kurzy češtiny pro ukrajinské občany, které zajišťuje členka našeho sboru a členka Dobročinného spolku Marta. Děkujeme!   Chystáme nyní ještě nabídku pátečního volnočasového klubu pro ukrajinské 

děti i děti z našeho sboru, hledáme ochotné dobrovolníky a dobrovolnice, kteří by s tímto pátečním klubem mohli pomoci (tvoření, hry na zahradě aj.).                      Hlaste se u naší farářky Drahomíry Duškové H. (774 216 408). 
Dobročinný spolek Marta připravuje pro příchozí z Ukrajiny „tašky na 
uvítanou“ s trvanlivými potravinami na začátek jejich pobytu v našem městě (kafe, čaj, cukr, sůl, olej, kečup, těstoviny, rýže, omáčky, polévky, paštiky apod.)            a také nabízí možnost darovat materiál na ruční práce (přízi, jehlice, látky). 
S dětmi z našeho sboru připravujeme velikonoční balíčky pro ukrajinské 
děti, které jim chceme předat na Zelený čtvrtek při společné hostině, případně roznést po čáslavských ubytovnách během Velikonoc.  



Dále podporujeme spolu s Diakonií Střední Čechy rodinu, která je ubytovaná v Diakonii a některé další v našem okolí (návštěva, nabídka pomoci, přání k narozeninám). V našem sboru se také připojujeme k finanční sbírce naší církve, která je 
určena pro Fond sociální a charitativní pomoci – je možné přispět v kostele (archová sbírka) nebo na sborový účet (zpráva pro příjemce – Ukrajina),                   v blízké době bude možné přispět přes QR kód. Podporujeme také humanitární sbírku Diakonie ČCE, kam můžete přispět                  své finanční dary. Peníze z veřejné sbírky na pomoc lidem na Ukrajině, kde je aktuálně více než 9 milionů korun (14.3.2022), je posílána přímo na místo prostřednictvím lokálních partnerů Diakonie ČCE.  

 

  

  



STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČCE V ČÁSLAVI 
Vás srdečně zve na  

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ  které se uskuteční po skončení nedělních bohoslužeb v kostele  
v neděli 27. března 2022 od 9,45 hodin  

 

 
 Při tomto výročním shromáždění se ohlédneme za životem našeho a semtěšského sboru v uplynulém roce 2021 a společně se zamyslíme nad jeho budoucností.  Bude přednesena zpráva o životě sborů, zpráva kurátora, zpráva o hospodaření našeho a semtěšského sboru a rozpočet na rok 2022, revizní zpráva a zprávy Diakonie ČCE - Střední Čechy a Mateřské školy speciální, základní a praktické školy Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem.  Aktualizovaný seznam je k nahlédnutí v Komenského a Pelíškově síni. Budeme rádi, když přijdete se svými návrhy, podněty a příspěvky k rozhovoru  o životě sboru. 
 



 
Vás srdečně zve na setkání 

KAVÁRNIČKA 

 
 

zpravidla druhý čtvrtek v měsíci 

9-11 hodin  
kavárna Diakonie Čáslav 

(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem) 
 

Čtvrtek 17. března 2022  9-11 hodin 
Host: Ing. Zdeněk Šlais, biochemik a bylinkář 

Téma: O výživě a bylinkách a jejich vlivu na zdraví  
 

Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 9-11 hodin VELIKONOČNÍ KAVÁRNA  
 

Čtvrtek 12. května 2022  9-11 hodin 
Host: doc. Jan Dušek, Ph.D. 

Téma: Co obnáší práce epigrafikova? 
 

Čtvrtek 16. června 2022  9-11 hodin LETNÍ KAVÁRNIČKA  
Host: Ing. Eduard Wagner 

Téma: Ochranov – výročí 300 let od založení Ochranova  
17. června 1722 Kristián David (1692–1751) pokácel první strom k výstavbě Ochranova. 

 
Kavárnička je setkání všech generací (převážně však té starší) evangelického sboru v Čáslavi          

a také klientů sociálně-terapeutické dílny střediska Diakonie v Čáslavi.  
Zahajujeme krátkou biblickou úvahou, společně vzpomínáme, zveme si zajímavé hosty, zpíváme. 

Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti. 
 

A ZVEME VÁS MEZI NÁS!  



DALŠÍ POZVÁNÍ 
V sobotu 2.4. si připomeneme Světový den porozumění autismu. Zveme na vernisáž výstavy obrazů, které vytvářely děti s autismem do Gasku v sobotu 2.4. od 16 hodin. V neděli 3.4. budou bohoslužby pro děti i dospělé s poruchami autistického spektra i pro jejich rodiny, přátelé a pečující u nás v kostele. A ve 
čtvrtek 7.4. zveme do Komenského síně na VEČER O AUTISMU pro veřejnost s odborníky z oboru. Sbírka ze všech akcí půjde na výstavbu nového pražského domova Diakonie ČCE pro lidi s autismem. Upozorňujeme na petici za dostupnější služby pro děti a dospělé s autismem https://detiuplnku.cz/cs/petice/ V sobotu 14. 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 sobotu 4. června bude od 9 hodin brigáda – úklid kolem kostela a natírání nového zahradního nábytku, případně dveří.  
V neděli 5. června od 14 – 18 hodin svatodušní odpoledne v Semtěši, rozloučení se samostatným semtěškým sborem a přivítání do čáslavského sboru, společná akce našeho sboru, kazatelské stanice v Semtěši, obce Semtěš i Chrudimského seniorátu s bohatým programem – 14 hodin – bohoslužby v semtěškém kostele, 15 hodin – úniková hra pro děti, přednáška o historii semtěšského sboru slovem i obrazem, občerstvení a od 17 hodin koncert písničkáře Tomáše Najbrta v kostele. SEM(SE)TĚŠ!!!  V pátek 10. června bude probíhat NOC KOSTELŮ u nás v Čáslavi a poprvé také v Semtěši. Vystoupí ZUŠ Čáslav. 
V neděli 19. června bude sborový den a 2. ročník rodinného fairtradového 
festivalu na hradbách „Bašta pro všechny“, těšit se můžete na úžasné divadlo Víti Marčíka, na hudbu, velkou fairtradovou soutěž, workshopy pro děti i dospělé. Výtěžek festivalu bude věnován na pomoc Ukrajině.   
PŘÍFARSKÝ TÁBOR bude s největší pravděpodobností od neděle 21. srpna do pátku 26. srpna 2022. 
V září 2. a 4. se náš sbor zapojí do festivalu „Čáslavské Dvorky“, v našem kostele, kolem kostela, po celém městě a okolí bude opět zajímavý program.   

 Pozdrav pro naše evangelické krajany na Ukrajině ve vesnicích Bohemka a Veselynivka. 



 V adventu 2021 vyšel po dlouhých letech příprav nový evangelický zpěvník! Srdečně vás zveme na cyklus seznamování s novým zpěvníkem  
NOVÝ ROK S NOVÝM ZPĚVNÍKEM  

NEDĚLE 27. ÚNORA 2020 V 10:15 Představení nového zpěvníku a zpívání nových písní s kolínskou farářkou a dlouholetou členkou tvůrčí skupiny pro přípravu zpěvníku Romanou 
Čunderlíkovou 
 
NEDĚLE 3. DUBNA 2022 V 10:30 Zpívání velikonočních písní s Monikou Drdovou, profesionální hudebnicí a dirigentkou seniorátního pěveckého sboru.  
NEDĚLE NA PODZIM  Zpívání písní z nového zpěvníku z komunity Iona a představení této komunity                       s Janem Junem, budoucím farářem v Hradišti  
NEDĚLE V ADVENTU Adventní a vánoční písně s bratry Miloslavem a Janem Esterle.                                                     Miloslav Esterle dlouho vedl skupinu, která zpěvník připravovala, sám je autorem řady písní a mnohých textů. Jan Esterle je varhaník, učitel klavíru a varhan. 

 

 
 Zářijový a prosincový termín seznamování s novým zpěvníkem sledujte v pravidelných sborových programech na http://caslav.evangnet.cz/  



 

 

        KURZ ABECEDA KŘESŤANSKÉ VÍRY 

4 EVANGELIA, 4 SETKÁNÍ 
 

 
 

Cyklus čtyř setkání o čtyřech evangeliích pro veřejnost nebo pro ty, kdo si chtějí 
připomenout hlavní součásti křesťanské víry.                                

 
4 SETKÁNÍ a jedno navíc… 1. Evangelium podle Marka   (4.5.2022) 2. Evangelium podle Matouše (11.5.2022) 3. Evangelium podle Lukáše (18.5.2022) 4. Evangelium podle Jana (25.5.2022) 5. Dílna biblických příběhů (1.6.2022) 

 
středa v 18 – 19 hodin  

Místo konání: Bašta za evangelickým kostelem,                                       Jana Karafiáta 158, Čáslav nebo online podle aktuální situace. 
 Více informací a přihlášky na tel. 774 216 408 nebo emailem caslav@evangnet.cz Kurz pořádají křesťané z evangelické církve v Čáslavi http://caslav.evangnet.cz/ https://www.facebook.com/CCECaslav/ 

 



INFORMACE O SLUČOVÁNÍ SEMTĚŠSKÉHO SBORU S ČÁSLAVSKÝM SBOREM Chceme vás informovat, že 1. ledna 2022 došlo ke sloučení semtěšského a čáslavského sboru. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi má              teď novou kazatelskou stanici v Semtěši. Budova Pelíškovy síně a evangelického kostela byla bezplatně převedena na obec Semtěš, náš sbor se může v Pelíškově síni i v kostele scházet. Bohoslužby se v Semtěši konají většinou třetí neděli v měsíci. Letos by semtěšský sbor slavil 240 let od svého vzniku. Chceme si tuto událost připomenout na svatodušní neděli 5. června 2022 od 14 hodin, kdy organizujeme svatodušní odpoledne pro všechny generace ze sboru, z obce                   i ze seniorátu. Můžete se těšit na svatodušní bohoslužby s Večeří Páně v semtěšském kostele, na povídání o historii semtěšského sboru, na únikovku                 pro děti, občerstvení a od 17 hodin koncert písničkáře Tomáše Najbrta.                  Budeme rádi, když se na tuto akci budete přihlašovat, abychom věděli, kolik občerstvení nachystat. Rovněž budeme rádi, když se do přípravy občerstvení zapojíte (každá buchta se bude hodit) nebo se zapojíte do úklidu kostela v Semtěši, kde se letos chceme také v pátek 10. června připojit k Noci kostelů.   
BOHOSLUŽBY v kazatelské stanici Semtěš 

Většinou třetí neděli v měsíci od 10:30 hodin v Pelíškově síni 

 
 

Neděle 20. března 2022 – Postní bohoslužby s Večeří Páně 
Neděle 17. dubna 2022 – Velikonoční bohoslužby s Večeří Páně 

Neděle 15. května 2022 – Bohoslužby rodinné – mezinárodní den rodin 
!!! SVATODUŠNÍ NEDĚLE 5. ČERVNA 2022 VE 14 HODIN – SVATODUŠNÍ SLAVNOST 

V SEMTĚŠI (sborový den) „SEM(se)TĚŠ!“ 
Neděle 19. června 2022 – SBOROVÝ DEN V ČÁSLAVI 

Neděle 17. července 2022 – Bohoslužby s připomínkou Mistra Jana Husa 
Neděle 21. srpna 2022 – Bohoslužby a připomínka 21.8.1968 

Neděle 18. září 2022 – Bohoslužby 
Neděle 16. října 2022 – Bohoslužby Díkčinění s Večeří Páně 

Neděle 20. listopadu 2022 – Bohoslužby – neděle věčnosti, konec církevního roku 
Neděle 25. prosince 2022 – Vánoční bohoslužby s Večeří Páně 



FINANČNÍ OKÉNKO Před třemi lety ústředí naší církve u příležitosti 30 let svobody vytvořilo výzvu 
5% a hlavu vzhůru. Je to výzva, která je stále aktuální. Více informací najdete           na https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/ Pět procent z platu je pro někoho málo,                   pro jiného hodně, ale zkusme své možnosti placení saláru znovu promýšlet.  Každý rok sbory vykazují počet salárníků (těch, kteří mají platit salár – tj. členové sboru nad 18 let výdělečně činí) a těch, kteří salár opravdu zaplatili. Někdy je               pro nás složité určit, kdo salár zaplatil a kdo nezaplatil. Proto Vás prosíme, 
abyste při jakýchkoliv platbách odlišovali salár a sbírky nebo dar sboru. 
Pokud platíte přes účet pravidelně, také si, prosíme, zkontrolujte, jaký mají 
Vaše platby název. Navíc letos podle nových řádů mohou na sborovém 
shromáždění hlasovat členové sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na 
životě sboru, především účastí na bohoslužbách či jiných aktivitách a mají-li 
vlastní příjem, podporují také sbor salárem. Staršovstvo může v odůvodněných případech zapsat do seznamu i toho, kdo si salár nemůže dovolit nebo se nemůže účastnit shromáždění sboru. Z finančního hlediska prudce stoupají výdaje sboru za farářské místo. Tzv. příspěvek do personálního fondu se skládá jak z pevné částky, která je stejná pro všechny sbory, tak z částky poměrné, ve které se zohledňuje hospodářská síla sboru. Personální fond na placení faráře je letos 237 000 Kč.               Pro rok 2023 byl stanoven na cca 290 tisíc, 2024 na cca 340 tisíc, 2026 na cca  390 tisíc a 2027 na cca 438 tisíc Kč.  Kromě toho platíme provoz sboru, poplatky, opravy.  
A dvě novinky – od 1.1. 2022 převzala zatím dočasně pokladnu od br. Miroslava Nulíčka ses. Miriam Richterová. Oběma velmi děkujeme. A druhá dlouho očekávaná novinka: pro platby v kostele i pro své internetové bankovnictví můžete QR kód (je umístěn v kostele nad pokladnou).   

DARY PRO JERONÝMOVU JEDNOTU Jeronymova jednota je organizace Českobratrské církve evangelické.  Má za úkol shromažďovat finanční dary a poskytovat je potřebným sborům  na havárie či rekonstrukce nemovitostí a jejich součástí. Tento tok peněz je buď formou půjčky, nebo daru. O části peněz rozhoduje seniorátní shromáždění JJ a o celocírkevní shromáždění JJ. I náš sbor vícekrát čerpal finance z tohoto zdroje.  Poslední velkou částku (více než 1 milion) čerpal náš sbor na rekonstrukci fary. Proto vám připomínáme, abyste nezapomněli na sbírku pro Jeronymovu jednotu. Když my jsme potřebovali, dostali jsme. Je mnoho sborů, které jsou v nouzi a toto je možnost, jak alespoň část daru nám poskytnutého oplatit.             
První květnová nedělní sbírka (1.5.2022) bude tradičně věnována na 
Jeronýmovu jednotu a potom celý měsíc květen bude probíhat archová 
sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Prosíme, odevzdávejte své dary osobně nebo je posílejte prostřednictvím sborového účtu (uveďte ve zprávě pro příjemce účel: Jeronýmova jednota), bude možné platit i přes QR kód v kostele nebo doma.                   
Sbírka darů Jeronymovy jednoty potrvá do konce května 2022. 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 všem, kdo přispěli v účelové sbírce na nové osvětlení v kostele.  
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.  
Salár můžete platit hotově, složenkou nebo převodem na sborový účet nebo 
měsíčně trvalým příkazem. Do „zprávy pro příjemce“ uveďte prosím své jméno. Číslo sborového účtu u České spořitelny je 0442 090 349/0800. Můžete také využít následující QR kódy: 
 

                  Salár 500Kč               Salár 1 000 Kč                        Salár 2 000 Kč  
PASTORACE A ROZHOVORY  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.   

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), 776 294 778 (kurátor) Informace a zprávy ze sboru najdete na internetu: http://caslav.evangnet.cz/ 
 
 
 
  



 
 

VELIKONOCE  
v evangelickém kostele v Čáslavi 2022 

 

 
   * 

Květná neděle 10. dubna v 9,00 hodin v kostele 
BOHOSLUŽBY pro malé i VELKÉ                                                                      Ježíš přijel na oslátku do Jeruzaléma a my ho chceme přivítat i s dětmi. 

* 
Středa 13. dubna ve 13 hodin VELIKONOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE ČCE                    

KŘÍŽOVÁ CESTA – slovem i obrazem v kostele 
* 

Zelený čtvrtek 14. dubna  
9-11 hodin v Kavárně Diakonie VELIKONOČNÍ KAVÁRNIČKA 

16 hodin KŘÍŽOVÁ CESTA pro děti kolem kostela                                                 
17 hodin SEDEROVÁ SLAVNOST a připomínka poslední večeře s učedníky                      letos budeme slavit hostinu – členové našeho sboru, čáslavská veřejnost, ti, kdo ubytovávají uprchlíky a ti, kdo u nás našli útočiště před válkou 

19 hodin VELIKONOČNÍ KONCERT u sousedů v Husově sboru 
* 

Velký pátek 15. dubna v 9 hodin PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY s Večeří Páně 
Velký pátek 15. dubna v 18 hodin VELKOPÁTEČNÍ HUDEBNÍ NEŠPORY                     Hudební doprovod je ještě v jednání, slovem provede farářka Drahomíra Dušková H., bude vysluhována Večeře Páně 

* 
Velikonoční neděle 17. dubna v 9 hodin v kostele 

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ s Večeří Páně   
V 10:30 SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ s Večeří Páně v Semtěši 

*  
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI   



DUBEN 2022 1.4. pátek  18-20 Kurz kaplan v Diakonii 
Duchovní osvěžovna – téma: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Matoušovo evangelium) 

 bašta 
2.4. sobota  16:00 Světový den porozumění autismu 

Vernisáž výstavy „Život na křídlech“ – díla dětí 
s poruchou autistického spektra z Diakonie školy 

 GASK Kutná Hora 
3.4.  neděle 
5. v postu    9:00   10:30-11:30 

BOHOSLUŽBY s Večeří Páně pro děti i dospělé s poruchami autistického spektra, pro jejich rodiny, přátelé a pečující  
NOVÝ ROK S NOVÝM ZPĚVNÍKEM II. – zpívání velikonočních písní s Monikou Drdovou   

f. D. Dušková H.   Komenského síň 4.4. pondělí 8-16 Pastorální konference Litomyšl  5.4. úterý 13:15-14:15 Broučci mladší   6.4. středa 10-11 a 17-18 18:00 Na kafe s farářkou… možnost rozhovoru 
Postní večer nad biblí - Ježíšova cesta na kříž bašta bašta 7.4. čtvrtek 13:45-14:45 18:00 18:30 Broučci starší 
BENEFIČNÍ KONCERT NA POMOC UKRAJINĚ 
VEČER O AUTISMU u příležitosti Světového dne porozumění autismu – přednášky, povídání, sdílení 

 kostel Komenského síň 8.4. pátek 9:30-11 18:30  Broučínci předškolní děti s rodiči a prarodiči 
Konfirmandi fara Čáslav 

10.4. neděle 
Květná  

 9:00  BOHOSLUŽBY  
Nedělka pro děti f. D. Dušková H.  13.4. středa 10-11 a 17-18 13:00 Na kafe s farářkou… možnost rozhovoru 
Velikonoční slavnost Diakonie 

bašta v kostele 14.4. čtvrtek   9-11 16-17 17-19  19:00 
VELIKONOČNÍ KAVÁRNIČKA  
Křížová cesta pro děti – zahrada kolem kostela 
HOSTINA – pro ty, kdo prchají před válkou na Ukrajině i pro ty, kdo je přijímají v našem okolí 
Velikonoční koncert u sousedů 

Kavárna Diakonie  Jídelna Diakonie   Husův sbor 
15.4.  
Velký pátek 

 9:00 18:00 Velkopáteční bohoslužby s Večeří Páně 
Velkopáteční hudební nešpory s Večeří Páně 

f. D. Dušková H. f. D. Dušková H. 16.4. sobota Bílá sobota   
17.4.  neděle 
Velikonoční 

 9:00 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY s Večeří Páně a křtem 
Nedělka pro děti s Terezou f. D. Dušková H.  18.4. pondělí 

Velikonoční    19.4. úterý 13:15-14:15 Broučci mladší fara 20.4. středa 10-11 a 17-18 Na kafe s farářkou… možnost rozhovoru bašta 21.4. čtvrtek 13:45–15:45 17:00 Broučci starší 
Dobročinný spolek Marta – výroční schůze fara  bašta 22.4. pátek 18:30 Konfirmandi Kutná Hora  

24.4.  1. 
neděle po 
Velikonocích 

 9:00 BOHOSLUŽBY  
Nedělka pro děti DEN ZEMĚ – ekologické aktivity s Ivou f. D. Dušková H.  25.4. pondělí  Kurz kaplan v Diakonii  26.4. úterý  Kurz kaplan v Diakonii  27.4. středa 10-11 a 17-18 18:00 Na kafe s farářkou… možnost rozhovoru 
PROMÍTEJ I TY – filmový klub 

bašta 29.4. pátek 9:30 - 11 Broučínci předškolní děti s rodiči a prarodiči  30.4. sobota  VÍKENDOVKA KONFIRMANDI  
 


