
Zpráva o sboru v roce 2014 
 

 Během tohoto roku se konaly čtvery pohřební bohoslužby: v kostele rozloučení s dlouholetým 
presbyterem br. Josefem Starým, se ses. Květoslavou Vranou z Bousova a br. Miloslavem Adamcem 
z Prahy. Ses. Růžena Prokopová měla pohřební shromáždění v obřadní síni na hřbitově. Letos v lednu se 
konalo v kostele rozloučení s paní učitelkou Miloslavou Machotkovou a v únoru v obřadní síni se ses. 
Alenou Šilarovou. 
 

 Bohoslužby představují centrum života sboru. Konaly se pravidelně každou neděli a o svátcích v 9 
hodin po celý rok 2014. Vytvářejí sborové společenství, chtějí být orientací ve všem, čím procházíme - jako 
církev, jako sbor, jako rodiny i jednotlivci. 
 V podobenství o nemilosrdném služebníkovi (Matouš 18, 23-35) se jedná o nás, podobenství nám 
staví před oči naše jednání, naše uvažování a rozhodování. Služebníkovi, který zdefraudoval stamiliardovou 
částku, král odpouští, když ho služebník prosí o slitování. Sám ale ten služebník bezprostředně potom dá 
vsadit do vězení kolegu, který mu dluží sice několikasettisícovou, ale dobře splatitelnou částku. Nato král 
reviduje původní rozhodnutí. Když služebník neuměl napodobit královu velkorysost, napodobí král 
služebníkovu tvrdost. A v závěru slyšíme: „Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce 
neodpustíte každý svému bratru“. Celé podobenství vlastně zobrazuje hřích jako dluh. Náš hřích, naše viny 
- to je to, co jsme zůstali dlužni a co dlužíme - sami sobě, svým bližním (jsme jejich dlužníky), i svému 
Pánu. Obdobně to denně opakujeme v modlitbě Páně, kde původní text nemluví o vinách, ale o dluzích: 
“Odpusť nám naše dluhy, jako jsme sami odpustili svým dlužníkům“. Tak to je: Naše viny a naše hříchy to 
jsou naše dluhy. Podobenství nás vlastně usvědčuje ze schizofrenie. Před Bohem uznáváme a vyznáváme, 
jak velcí jsme hříšníci a kolik jsme mu zůstali dlužni. A doufáme v odpuštění - protože co jiného by si 
s námi milý Bůh počal. Jenže tady právě jde o ten miliardový únik. Naopak když někdo ublíží nám a třeba 
nám dluží i ty statisíce - no tak to je přece něco úplně jiného. To se jen tak nedá přejít a odpustit. Právě 
z této rozpolcenosti našeho uvažování a jednání nás chce Ježíš svým podobenstvím vyvést. A to je velká 
šance a nadějná příležitost pro nás a v naději naším prostřednictvím i pro ostatní kolem nás. 
 Večeři Páně jsme slavili o svátcích a vedle toho zpravidla vždy 1. neděli v měsíci, kdy bývala také 
měsíční schůze staršovstva. 
 K biblické hodině jsme se scházeli pravidelně ve středu navečer; do června jsme se zamýšleli nad 
poselstvím knihy Zjevení, od podzimu většinou nad určitými tématy, historická výročí nebo podle 
církevního roku. Letos od března nad pašijními oddíly Matoušova evangelia. Měsíčně jsme se snažili 
scházet také při biblických hodinách v Třemošnici u ses. Boženy Hochmanové a také na Vinařích u 
Hlaváčků. Měsíčně jsme se scházeli i při biblické hodině pro zaměstnané, vpodstatě diskusní skupince, 
kdy jsme hovořili o různých tématech (Otče náš, Večeře Páně, Noc kostelů, liturgie, Řád sborového života, 
600 let vysluhování podobojí, advent a vánoce; letos zatím samofinancování církve, ekuména, velikonoce). 
 

 Staršovstvo bylo zvoleno na loňském sborovém shromáždění v omlazené sestavě. Kurátorem  
zvolilo na své ustavující schůzi 13. dubna br. Václava Homolku, jeho náměstkem znovu br. Ing Eduarda 
Wagnera, předsedou zůstal farář. Slib staršovstva přijal koncem června náměstek seniora našeho 
Chrudimského seniorátu br. farář Jan Plecháček, zároveň proběhla instalace faráře Jaroslava Féra. 
 Kromě běžných záležitostí se staršovstvo soustředilo na přípravu opravy bytu faráře a na zajištění 
finančních prostředků. Na základě květnové Žádosti o dar z ústředí JJ jsme po doporučeních v seniorátě 
získali v září dar 300.000 Kč a možnost žádat o překlenovací půjčku na přislíbený dar z německého GAW 
(Gustav-adolfský spolek). Při rekonstrukci farního bytu, která probíhá od února 2015, čerpáme finance 
z překlenovací půjčky 700.000 Kč. Ústředí církve i JJ navýšilo nakonec naši žádost o příspěvek z GAW na 
900.000 Kč. Oprava bytu by měla být hotová nejpozději ke konci července. Zahrne opravu střechy a svodů, 
balkonu, oken směrem do zahrady a vstupních dveří na balkon, rekonstrukci ústředního topení a 
elektrických rozvodů, rekonstrukci koupelny a kuchyně, odpadu včetně potrubí v předsíni Komenského 
síně, úpravy podlah a malování, snad i opravy oken v mansardě, případně některých dalších oken. Z výnosu 
sbírky na opravu bytu, kterou staršovstvo vyhlásilo od loňského června, chceme zakoupit vybavení 
kuchyně (linka, elektrický sporák). Příprava výběrových řízení pro jednotlivé části opravy, výběr a 
oslovování firem si vzal na starost br. Ing Wagner. Znamená to spoustu času i vynaložené energie. 
Výběrových řízení i přebírání ukončených zakázek se účastní Ing František Straka, ekonomický náměstek 
Ústřední církevní kanceláře. Při výběrových řízeních bývá i Ing Jiří Tomášek za ústředí JJ. 
 Od podzimu jednalo staršovstvo intenzivně se ses. farářkou Drahomírou Duškovou Havlíčkovou o 
podmínkách jejího nástupu jako nové kazatelky a farářky našeho sboru. Byla připravena Povolací listina 
a další dohody. Na jejich základě a s doporučením seniorátního výboru vydala začátkem března synodní 



rada pokyn k volbě kazatelky (na 10 let a na plný pracovní úvazek). Volbu máme dnes před sebou. Sestra 
farářka by se chtěla během srpna i s rodinou přistěhovat, ve sboru nastoupí od 1. září 2015. Na konventu 
v Chrudimi 22. listopadu zastupovali sbor bratři Václav Homolka, Michal Vejvoda a Jaroslav Fér. Na 
konventu jsme zvolili novým seniorem br. faráře Jakuba Kellera z Horní Čermné. 
 

 Děti se scházely kromě letních prázdnin vcelku pravidelně v pondělí odpoledne (s dovozem dvou 
dětí z Ronova, teď od března se připojilo i další ze Žleb). Po biblickém programu (postavy SZa, Ježíšova 
podobenství, nyní obrázky z dějin církve) jsme hráli hry nebo připravila rukodělnou práci ses. Ruth Junová. 
Nedělní škola se konala, když se sešly alespoň dvě děti. Do budoucna se možná bude muset rozdělit, 
s programem pro nejmenší děti. Střídali se Ruth Junová, Jitka Richterová a Michal Vejvoda. Letos před 
Velikonocemi se poprvé sešli odpoledne ve všední den maminky s malými dětmi  (v budově Diakonie, kde 
se od března kvůli opravám na faře scházíme ke všem shromážděním během týdne). V polovině května se 
vloni konala pro děti víkendovka s přespáním na faře (P+R Junovi). Pro vánoční slavnost na 3. adventní 
neděli jsme s dětmi, s pomocí mládeže, připravili pásmo “Vánoční hvězda“. Na 4. adventní neděli se i vloni 
uskutečnilo tradiční divadlo mládeže, tentokrát to byl “Hlídač na majáku“. S velkým časovým nasazením 
ho připravilo a nacvičilo zhruba 10 mladých z několika sborů za vedení br. faráře Pavla Juna. Obdobně 
připravila mládež i další ročník Čáslavského hudebního festivalu v sobotu 9. srpna. Hudební skupina 
Abakuk  vystoupila při Setkání křesťanů ve Vratislavi začátkem července. Vpodvečer 14. prosince se 
v kostele konalo tradiční adventní setkání při svíčkách, které připravila opět ses. Blahoslava Procházková. 
Byly vystaveny práce dětí z její soukromé školy, úvodní slovo měl k zaplněnému kostelu (cca 200 
přítomných) br. farář Bohumil Baštecký. 
 Od ledna do června a ještě v září probíhalo konfirma ční cvičení. Probírali jsme nejrůznější oblasti 
(o Bibli, věroučné pojmy pro nás dnes, vyznání víry, svátosti, z dějin církve i sboru, struktura ČCE). 
Konfirmace čtyř mladých lidí se uskutečnila 12. října, v sobotu před tím rozhovor spolu s rodiči a 
presbytery. Od listopadu se snažíme i spolu se staršími z mládeže scházet jednou měsíčně. Někteří 
z mládeže se účastní seniorátních akcí pro mládež (jak v našem chrudimském, tak v poděbradském 
seniorátě). Nejméně dvakrát se vloni sešla starší mládež (většinou už rodiče s malými dětmi). 
 Jako zadání od synodů jsme v lednu vloni i letos prohovořovali budoucnost církve a našeho sboru, 
především v souvislosti s přípravou na samofinancování. V loňském roce jsme připravili dvě ekumenická 
shromáždění. V lednu 2014 při Světovém týdnu modliteb a začátkem března ke Světovému dnu modliteb 
(s informacemi a obrazy z Egypta, kde byl připraven výborem křesťanských žen pořad modlitebního 
shromáždění). Letos jsme se v lednu sešli v Církvi československé husitské v rámci Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů, v březnu opět zde v Komenského síni s programem Světového dne modliteb, letos 
připraveném na Bahamách. 
 Připravovali jsme zvláštní shromáždění v kostele o svátcích: Velikonoční vigilii na Bílou sobotu, 
bohoslužby při Nanebevstoupení Páně, Štědrovečerní zamyšlení večer 24.12. a zde v síni zamyšlení 
vpodvečer 31.12. Zapojili jsme se opět do Noci kostelů (koncert – varhany a flétna, informace o kostele a 
sboru, z dějin sboru a reformace, promítání z diaprojektoru, varhanní hudba). Navíc s odpolední vernisáží 
výstavy děl akademického sochaře Štěpána Málka (dopravu a úvodní slovo obstaral br. Michal Vejvoda). 
Výstava skulptur “Geometria rerum anima est“ zůstala v apsidě kostela instalována celý červen. V zadní 
části kostela byla také až do října výstavka k výročí Kralické bible . S panem Štěpánem Málkem jsme se 
znovu setkali nedávno při jeho zajímavé přednášce na Květnou neděli po bohoslužbách. 
 Několikrát navázala na bohoslužby přednáška. V březnu 2014 hovořil po bohoslužbách Dr Jiří 
Holík o Chelčickém a Tolstojovi, v červnu nám Václav Homolka vyprávěl o Kolumbii, v listopadu mluvil o 
Pokladu z Mladé Boleslavi (archivu biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného) Dr Jiří Just. Při biblické 
hodině 3. července hovořil na téma “Sociální důrazy v díle M. Jana Husa“ farář CČSH Dr Radek Hobza. V 
neděli 18. května jsme slavili bohoslužby spolu se zájezdem z chrudimského sboru. Ke sborovému dnu 
7.září jsme pozvali Dr Petra Slámu z Evangelické teologické fakulty. Po bohoslužbách vykládal o Izraeli a 
šli jsme na společný oběd do Diakonie. 
 Návštěvy u členů sboru byly jen sporadické, ale konaly se. Zůstávají úkolem do budoucna, nejen 
pro novou farářku, ale i pro ostatní aktivní členy sboru, nejen pro presbytery. Internetové stránky našeho 
sboru má na starosti br. Ivan Klinský. Na sborové stránky vyvěšuje měsíční rozpis sborového programu, 
pozvánky na mimořádná sejití ve sboru, fotografie ze sborových akcí, také přepis článků o čáslavském 
sboru z několika církevních sborníků (1881-2011) a výpis údajů o všech farářích sboru, který sestavil 
Jaroslav Fér. Jeden odkaz na sborových stránkách nás přesměruje na stránky ses. Enalby Homolkové, kam 
br. Homolka už léta vyvěšuje nedělní kázání (když je od kazatelů v e-podobě dostane). Na webu byly 
vyvěšeny i oba loňské sborové dopisy, k velikonocům a vánocům. Rozeslali jsme je vloni pokaždé všem 



členům sboru podle adresáře a kartotéky. Řada dopisů se vrátila nedoručena. Především na tomto základě, 
ale i z dalších informací, byla upravena a dopracována sborová kartotéka. 
 V současnosti obsahuje kartotéka 243 členů sboru. Vedle toho je k dispozici Adresář, který má 
154 adres členů, resp. rodin sboru a dalších 26 adres tzv. přátel sboru (těch, kteří mají nějakým způsobem 
ke sboru vztah). Dalším je seznam členů sboru podle data narození (zpracovaný po měsících); ten 
zahrnuje 226 jmen, neboť u 16 členů chybí v kartotéce datum narození. 
 Věkové složení členů sboru (podle Evidenčního dotazníku za rok 2014): do 15 let - 9; 16-25 let - 
8; 26-45 let - 43; 46-65 let - 40; nad 65 let - 141 (celkem 241).  Jemnější rozdělení (pro děti a mládež) má 
seniorátní dotazník z březnu 2015: 6-10 let – 2; 11-15 let 7; 16-20 let 6; 21-25 let 5; 26-30 let 6. 
 Především pro dnešní VSS jsme společně připravovali Seznam členů s hlasovacím právem. 
Stanovili jsme si kriteria: kdo se podílí na sborové obětavosti; kdo se účastní shromáždění ve sboru, resp. 
komu na sboru záleží i ve vyšším věku + ovšem komu je 18 let (podle Jednacího a volebního řádu, čl. 5.7). 
Seznam má letos 90 členů, kteří mají právo hlasovat při dnešní volbě. 
 Pro čáslavské středisko Diakonie znamenal loňský rok přelom. Došlo k restrukturalizaci a vzniklo 
Středisko Diakonie Střední Čechy, které tvoří ještě střediska v Libici nad Cidlinou, ve Vlašimi a nově 
v Kolíně, kde je také sídlo spojeného Střediska. Pokračuje činnost ZŠ speciální i Praktické školy 
Diakonie ČCE v Čáslavi. Pro dnešní jednání VSS byl připraven návrh na přejmenování čáslavského 
střediska na “středisko Diakonie ČCE Marta v Čáslavi“. Budeme o něm rozhodovat. I v novém 
uspořádání zůstáváme tzv. spolupracujícím sborem. Do Dozorčí rady spojeného střediska Diakonie Střední 
Čechy zvolilo staršovstvo Václava Homolku, Petra Nulíčka a za rodiče klientů paní Danu Moravcovou; 
náhradníky jsou Linda Homolková a farář sboru. 
 Celková naše obětavost byla v loňském roce (patrně) 369.385 Kč (salár 196.762, sbírky pro sbor 
39.995, sbírky mimo sbor 19.718, dary 96.310 /?/, dary na opravy 16.600). Takže průměrná obětavost na 
člena sboru (243) byla 1.520 Kč a na dárce, kterých bylo cca 84, vychází průměr 4.397 Kč. V každém 
případě se na obětavosti podílí zhruba třetina členů sboru. Od 4. čtvrtletí 2014 převzal sborové 
účetnictví br. Miroslav Nulíček od ses. Jitky Richterové. Za mnohaleté nasazení při vedení sborového 
účetnictví, které vedla ještě se ses. Markétou Gladkovou, jim oběma patří veliký dík. Obě ještě společně 
převedly účetnictví ke zpracovávání do firmy Evy Medkové z Nového Bydžova, která zpracovává sborové 
účetnictví pro řadu dalších sborů a se kterou staršovstvo uzavřelo smlouvu. Roztřídění dárců podle výše 
obětavosti (?)… Díky patří všem, kteří se na sborové obětavosti jakkoli podílejí. 
 Doprovod při shromážděních během týdne bývá s harmoniem nebo kytarou (Pavel Jun, Pavel 
Dočekal). Při nedělních a svátečních bohoslužbách se střídají tři varhaníci (Petr Jerie, Linda Homolková, 
Filip Jerie – v záloze jsou ještě 2 či 3 další), občas je doprovod i s flétnou (Linda Homolková). Do 
budoucna čeká sbor zásadní oprava varhan v kostele. Pro letošek je potřeba zajistit buď naladění varhan 
nebo jinou možnost doprovodu. 
 Ústřední topení i elektroinstalace bude obnovena také v presbyterně a v kanceláři. Při následném 
úklidu bude příležitost srovnat a vytřídit materiály, které tam jsou shromážděny. O tom, jakým způsobem 
s nimi naložit, rozhodne staršovstvo. Srovnat a uklidit potřebuje také sborový archiv, který je (zatím?) 
umístěn v místnosti půdní vestavby. Archivní fondy  chce při zpracovávání tématu své bakalářské práce 
zčásti urovnat br. Pavel Dočekal. Prostory na půdě byly vyklizeny a urovnány, když jsme vloni v březnu 
objednali kontejner při vyklízení farního bytu. 
 O úklid sborových prostor se starají 4 dvojice dobrovolníků. Nepodařilo se získat ještě další. Na 
jaře a na podzim jsme uspořádali sobotní brigádu na velký úklid jak kostela (na podzim přízemí fary), tak 
okolí kostela a vstupu do fary. O zahradu a odvoz odpadu se velice vloni i letos staral a stará br. Miloslav 
Vonšovský, i jemu patří velký dík. Zvláště přes léto to znamenalo i každotýdenní úklid vstupu do kostela, 
který strašlivým způsobem znečišťují svým trusem holubi. 
 Zútulnit Komenského síň včetně vstupu a zázemí bude dalším úkolem staršovstva v dalších 
letech. Odpad ze sborové kuchyňky bude, doufejme, vyřešen spolu s rekonstrukcí bytu. Staršovstvo také 
chce využít plynový kotel z WC v suterénu k vytápění Komenského síně ústředním topením. Je také 
potřeba vyklidit, vytřídit a odvézt věci, které jsou v přístřešku na zahradě vedle garáží. Jedna garáž je 
pronajata Dr M. Čapkovi, u druhé je potřeba vyřešit uzavírání a zamykání, abychom ji mohli opět 
pronajmout (vloni projevila zájem rodina Spáčilova). Pro příští rok zkouší staršovstvo získat dotaci města 
Čáslav na nutnou opravu především domku na hradbách čp. 158. Mimochodem, vloni se podařilo 
dotáhnout do konce letitou snahu o přesný zápis sborových pozemků a budov (především fary čp. 159) v 
Katastru nemovitostí. Spoustu času také zabralo dokončit smlouvy a převod odběru elektřiny a plynu na 
dodavatelskou firmu Bohemia Energy. Byly také uzavřeny tzv. pachtovní smlouvy, se Zemědělským 
družstvem Potěhy a nově s firmou Jamboz, na všechny sborové pozemky mimo areál fary a kostela. 



 Díky patří všem dalším, nejmenovaným, za pomoc a práci. Také za modlitby za sbor, jeho práci a 
působení. 
 Co je před námi: Kromě vlastní opravy bytu jednotlivými firmami chceme byt vymalovat a 
uklidit svépomocí. Za sbírku na opravy je potřeba už co nejdříve vybrat a zakoupit do farního bytu 
kuchyňskou linku a elektrický sporák. 
 Z dubnového programu: zítra se sejdeme v Apoštolské církvi faráři a kazatelé 4 čáslavských 
církví, ve středu se sejde diskusní kroužek, za týden káže br. farář Bohumil Baštecký a za 14 dnů budeme 
svědky křtu, kázat bude br. farář Pavel Jun. 
 Program v následujících měsících: Připojíme se opět k Noci kostelů v pátek 29. května. Hned nato 
jsme pozvali ke sborovému dnu na Trojiční neděli 31. května (s tématem k 600. výročí smrti M. Jana 
Husa) profesora J. S. Trojana. V neděli 21. června odpoledne budeme hostit letošní seniorátní 
shromáždění Jeronymovy jednoty (cca 20-25 účastníků). Na začátek srpna se připravuje tradičně 
Čáslavský hudební festival. K Husovu výročí chceme také uspořádat koncert hudební skupiny Vox 
humana, v neděli 20. září. Na neděli 11. října přijal pozvání br. farář Daniel Ženatý, s vyprávěním o svém 
loňském studijním pobytu v USA. Ale to už bude nepochybně v režii staršovstva s novou farářkou. 
 
II.  K 31.12.2014 vykázal sbor 241 členů; s hlasovacím právem 86; salárníků povinných (podle 
kartotéky) 220, skutečných 77, ostatních dárců 7. Křty 6 (ne 7.9. Anna Jeřábková a Adam Jeřábek, při 
konfirmaci 12.10. Zuzana Korábková a Martin Gladkov + nezapočítaní z 22.9.2013 Pavel Dočekal a Ondřej 
Nulíček); církevní sňatky 0, církevní pohřby 4. – Přistěhováním, resp. kontrolou kartotéky přibylo 7; 
zemřelo dalších 26; odstěhovalo se 11, výstup 0 z evidovaných členů sboru (viz Statistika 2014). 
 

 Staršovstvo je 10ičlenné, se 3i náhradníky, sešlo se 13x, ú: 9+2. - Výroční sborové shromáždění 
bylo 6.4., ú: 30+5 (s volbou staršovstva). Slib staršovstva+instalace faráře: ne 29.6. (ú: 60, Jan 
Plecháček). 
 Bohoslužby: 58x, ú: 35; křestní neděle 31.8. (Petr Firbas) – konfirmace 12.10. (Judita Čermáková, 
Martin Gladkov, Zuzana Korábková, Jitka Richterová) - (před)vánoční slavnost s dětmi a mládeží 14.12. 
(ú:48, pásmo: 3+8). 
 Kromě faráře sboru (46x) kázali: Jiří Holík 9.3., Pavel Jun 23.3., Bohumil Baštecký 4.5., Jan 
Plecháček 29.6., Michal Vejvoda 13.7. + 19.10., Jitka Richterová 3.8., Drahomíra Dušková 10.8., Petr 
Firbas 31.8., Petr Sláma 7.9., Magdalena Ondrová 26.12. a Ondřej Zikmund 28.12. - Farář Jaroslav Fér 
kázal mimoto: ve Zruči n/Sázavou 5.10., v Kolíně 26.12. a v Kutné Hoře 28.12. - celkem 49x. - Varhaníci:  
Petr Jerie, Linda Homolková, Filip Jerie, občas také s flétnou (Linda Homolková).- Kázání: Matouš, po 
Velikonocích 2014 na oddíly Jan 20n + příležitostná. 
 Večeře Páně: 15x  ú: 33 (spoluvysluhovalo 5 + 2 hosté faráři); Večeře Páně v rodině 
(Třemošnice): 3x, ú: 7. - Při bohoslužbách pravidelně lektoři (vystřídalo se 8). - Biblická hodina: stř 
17.00, v zimě 16.00  35x, ú: 7. – Biblická Třemošnice: čt 7x, ú: 7. Biblická Vinaře: 4x, ú: 6. - Diskusní 
kroužek (biblická pro zaměstnané): stř 8x, ú: 6. - Mládež: 3x, ú: 9. – Starší mládež: 2x, ú: 20. - Děti : po 
16.00 29x, ú: 3. - Konfirmandi : po 17.00 27x, ú: 3. -  Nedělní škola: 9.15 11x, ú: 3 – víkendovka pro 
děti:  téma ´Církevní rok´, ú: 5+3 (R+PJunovi, JFér) – Čáslavský hudební festival (na zahradě Diakonie): 
so 9.8., ú: cca 100 – divadlo mládeže: ne 21.12. (Hlídač na majáku, Pavel Jun aspol., ú: cca 90) 
 

 Zvláštní bohoslužby: Velikonoční vigilie 19.4. ú: 8 – Nanebevstoupení 29.5. ú: 9 – Štědrovečerní 
zamyšlení  ú: 25 – Silvestr (v sále) ú: 4. – Program po bohoslužbách: Chelčický a Tolstoj, Jiří Holík 9.3. 
ú: 20 – Kolumbie, Václav Homolka 22.6. ú: 20 – Poklad z Mladé Boleslavi, Jiří Just 9.11. ú: 22 – rozhovor 
o budoucnosti sboru (samofinancování církve: 14.1.2014 ú: 11, 14.1.2015 ú: 6) 
 Sborový den: 7.9. Petr Sláma, Archeologie i současnost Izraele, ú: 20 – Vernisáž výstavy 
“Geometria rerum anima est“ 28.5. (ú: 13, Michal Vejvoda) - Noc kostelů: pá 28.5. - ú: cca 75+9 aktivně - 
Ekumenické akce: Světový týden modliteb: stř 9.1., ú: 40 (Jaroslav Fér) - Světový den modliteb:čt 6.3., 
program z Egypta: téma ‘Prameny v poušti‘, ú: 27 (Jaroslav Fér) - Faráři a kazatelé z Čáslavi: 2014 – 0. - 
Husovské výročí (stř 2.7. v Komenského síni, Radek Hobza, téma “Sociální důrazy v díle MJH“, ú: 13) 
 

 Díky patří všem jmenovaným i mnoha dalším, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na životě a 
práci sboru v uplynulém roce: prací ve staršovstvu, s pokladnou, účetnictvím i revizí, při pastoračních 
návštěvách, jako lektoři a spoluvysluhující, doprovodem na varhany i na kytaru a flétnu, při úklidu a 
s pohoštěním, při úklidu kolem areálu. - Dík za všechnu finanční podporu, kterou jsme sboru společně 
věnovali - i za přímluvné modlitby a každé nasazení, které bylo ve prospěch sboru. 

ke 12.4.2015 jf 


