ADVENTNÍ DOPIS
2020

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ V ČÁSLAVI

Milí přátelé,
adventní čas letos budeme prožívat možná ještě ve stavu nouze,
v karanténě, úplně jinak než jsme zvyklí, nebudou se zřejmě konat
adventní koncerty, ani vánoční trhy, letos asi poprvé také nebude
u nás v kostele vánoční divadlo dětí a mládeže, možná se nebudeme
moci ani v plné míře navštěvovat a scházet.
Každého z Vás asi napadne, co Vám osobně bude letos nejvíc scházet,
co se díky šíření koronaviru letos nebude konat, po čem nebo po kom,
se vám bude stýskat. Moc se toho dít asi ve veřejném a kulturním životě
nebude. O to víc se toho letos může odehrát v našem osobním a
duchovním životě. Vnějšně zastaveni, můžeme se i vnitřně zastavit.
Vnějšně omezeni, můžeme se i sami omezit. Můžeme být sami, a přesto
spolu. A to mi dává naději, že i letošní Advent a Vánoce budou díky Bohu
hezké, milé a požehnané, třeba jinak než jsme zvyklí, ale Boží láska se
děje neustále, nepodléhá vládním opatřením. Ježíš není „locked down“,
není uzamčen ani uzavřen. Ježíš se stále rodí do našich srdcí a působí
v nich pokoj.
Přeji Vám tento Ježíšův pokoj, blízkost Boží i dost sil k působení pokoje.
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková
ADVENTNÍ MODLITBA
Přicházející Bože, máme mnoho očekávání, od tebe, od druhých, od sebe.
A čím větší máme očekávání, tím větší je pak naše frustrace, když se
očekávání nenaplní, když se nestane to, co si přejeme. Jsme naštvaní,
skleslí, ztrácíme víru i sílu.
Prosíme, vstupuj do našich očekávání, předči je, naplň je po svém a nás
nauč přijímat tvoji jinakost, tvoji milost.
Nauč nás přijímat se a mít se rádi i se svými nedostatky, když už
nedojdeme sami do obchodu nebo si nezvládneme zavázat sami tkaničky
nebo zapomínáme, nejsme tak výkonní, jak jsme bývali, nemáme tak
šťastnou rodinu, jak jsme si představovali, nemáme takovou víru, jakou
bychom si přáli.
Nauč nás přijímat i druhé s jejich limity, s jejich šrámy a jizvami, s jejich
bolestmi a někdy i výčitkami, smutkem, slabostí.
Přicházející Bože, máme různá očekávání, vyhlížíme tě všude, toužíme
po tvé blízkosti, po tvém příchodu do naší všednosti, do našich
skromných i nadměrných očekávání. Přijď. Maranatha!

PRAVIDELNÝ SBOROVÝ PROGRAM
Neděle od 9,00 hodin (v zimním období v Komenského síni) BOHOSLUŽBY
Většinou 1. neděli v měsíci budou bohoslužby pro malé i velké – tak aby jim
rozuměly i děti a budou s vysluhováním Večeře Páně.
Ostatní neděle souběžně s bohoslužbami probíhá Nedělka (bohoslužby pro
děti) a po bohoslužbách setkávání všech při fairtradové kávě, čaji a rozhovoru.
STARŠOVSTVO se schází většinou1x za měsíc v týdnu.
BROUČCI
Starší Broučci (mladší školní děti) se schází 1x za 14 dní v úterý od 13:30
hodin.
Mladší Broučci (předškolní děti) se schází 1x za 14 dní v úterý od 16 hodin.
Setkání trvají cca 60 minut.
BROUČÍNCI
Nejmenší děti s rodiči či prarodiči se schází 1x za 14 dní ve čtvrtek od 9-11
hodin.
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ
Setkání spolu navzájem nad otevřenou Biblí – necháme se obohatit starými
biblickými texty a budeme hledat jejich propojení s naším životem, s naší
dobou, s tím, co právě prožíváme.
Středa od 16,00 hodin (fara Čáslav), biblická hodina nebude v týdnu,
kdy je Kavárnička. Je potřeba sledovat sborový program.
1. středa v měsíci od 17,30 hodin (fara Čáslav)
SETKÁNÍ DOBROČINNÉHO SPOLKU MARTA
Zpravidla 2. pátek v měsíci od 19,00 hodin
PÁTEČNÍCI (střední a starší generace), scházíme se po rodinách a mluvíme
spolu o víře a aktuálních tématech. Bližší informace o místě konání budou
v programu.
Zpravidla 2. čtvrtek v měsíci od 9-11 hodin (kavárna Diakonie)
KAVÁRNIČKA v kavárně Diakonie
V roce 2021 se sejdeme: 11. února, 11. března, 31. března ve středu –
velikonoční slavnost v kostele (kavárnička + Diakonie), 15. dubna, 13. května
a 10. června (Koncert v zahradě Diakonie)
Mládež se bude konat ve spolupráci s opatovickou mládeží a seniorátní
mládeží, setkání budou včas ohlášena.
VŠECHNA SETKÁNÍ JSOU OTEVŘENÁ A VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT ještě letos …
Každou adventní neděli (29.11., 6.12., 13.12. a 20.12.) bude od 10-11:30
probíhat v evangelickém kostele ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA.
Je možné nosit trvanlivé potraviny. Více informací na http://caslav.evangnet.cz/
Potravinové banky pro lidi v nouzi napříč Českou republikou zejí prázdnotou,
protože se kvůli koronaviru na jaře nemohla konat národní potravinová sbírka a
navíc přibylo během epidemie hodně potřebných a potraviny v bankách ubývají.
Potraviny a drogerie putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank
přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například
opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova
či lidem s psychickým a tělesným postižením. Děkujeme za vaši pomoc!
I letos jsme se spolu s Diakonií Čáslav připojili k akci „KRABICE OD BOT“.
Veškeré informace najdete na webových stránkách:
https://www.krabiceodbot.cz/
Letos je možné darovat i vánoční dárek pro maminky a tatínky nebo prarodiče,
které se ocitli v nouzi. Potřebných vzhledem k epidemii koronaviru přibývá.
Za vaši ochotu pomoci vám velmi děkujeme!!!
Putování do Betléma přes Čáslav
Od první adventní neděle do 6. ledna 2021 budou naši nástěnku na faře a studnu
před kostelem zdobit betlémy, které vyrábí Broučci. Děkujeme Broučkům i rodičům
za přípravu!!! Tyto betlémy budou mít své číslo, protože budou součástí orientační
hry v ulicích města Čáslav, která se koná u příležitosti 140 let od vzniku gymnázia
v Čáslavi a připravila ji členka našeho sboru Mgr. Jana Andrejsková s pomocníky.
Ve výlohách a oknech budou instalovány betlémy z různých materiálů.
Na 2. adventní neděli 6. prosince od 15 – 18 hodin možná bude venku před
baštou tradiční Adventní dobročinný trh. Členky Dobročinného spolku Marta
rozhodně nezahálely, vlastnoručně vyrobily, vylouskaly nebo usušily spoustu
krásných a chutných věcí. Hitem letošního trhu budou „síťovky od Jitky a taky
od Olgy“, sušená máta a meduňka z Bousova, vylouskané ořechy ze Zbyslavi,
pečený čaj z Kutné Hory, papuče, šály a čepice, ponožky, tašky a další.
Tak přijďte nakoupit a zároveň podpořit dobrou věc. Nebudou chybět ani
fairtradové výrobky z Obchůdku Jednoho světa a možná i výrobky z Diakonie.
Pokud nebude možné Adventní dobročinný trh uspořádat,
bude prodej probíhat po bohoslužbách nebo na objednání. Sledujte, prosíme,
webové stránky.
Na 4. adventní neděli 20. prosince od 9:30 hodin bude trochu jiná VÁNOČNÍ
SLAVNOST pro malé a velké, letos nepřipravujeme vánoční divadlo, ale vánoční
zvěst vám děti budou zvěstovat jiným způsobem. S tím také souvisí prosba o
příspěvky na adventní dárky pro děti na Archovou sbírku, kterou najdete v kostele
nebo je možné přispívat na sborový účet – stačí napsat do zprávy pro příjemce
„dětská vánoční slavnost.“

Středa 24. prosince Štědrý večer ve 22 hodin VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ v kostele
při svitu svíček, se zpěvem, hudbou a poezií.
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25. prosince v 9 hodin SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY pro všechny generace s vysluhováním večeře Páně.
Neděle 3. ledna 2021 v 9 hodin NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY s vysluhováním
večeře Páně.
ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Nově zvolené staršovstvo bude snad už brzy volit nového kurátora nebo kurátorku,
také místokurátora nebo místokurátorku. Budeme Vás informovat. Původně
plánovaný slib staršovstva (22.11) se odkládá. Letos ještě neproběhl ani konvent,
nebyl tedy zvolen ani nový senior/ka ani konsenior/ka.
Na faře, v kostele i v baště budeme mít nové hasící přístroje.
Děkujeme klientům sociální a terapeutické dílny Diakonie za pomoc s listím!!!

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT v budoucnu …
Předně doufám, že se můžeme těšit na společné setkávání při bohoslužbách,
na biblických hodinách, s Broučky a Broučínky, s Pátečníky, na Kavárničkách,
při koncertech, při osobních rozhovorech, při křtech, v kostele, v Komenského síni
a v naší nově opravené baště.
Díky Grantu Českobratrské církve evangelické se můžeme také těšit na novou
architektonickou studii rekonstrukce Komenského síně a zázemí.
Spolupracujeme opět s paní architektkou Radkou Neumanovou, která pro nás se
svými kolegy už připravila architektonickou studii obnovy bašty a byla nám také
po dobu celé rekonstrukce bašty velkou pomocí.
Návrhy jsou už na světě a celý projekt rekonstrukce Komenského síně nese název
„K SOBĚ“ – má to krásnou symboliku: Boží slovo nás dává dohromady, „k sobě“,
evangelium nás přivádí „k sobě“, k naší duši a mohli bychom pokračovat.
Podívejte se na fotku, jestlipak poznáte, kde se u nás tento nápis nachází?

Zatím se můžeme těšit na architektonickou studii, můžeme o ní diskutovat,
představovat si různé možnosti, ale vzhledem k tomu, že Komenského síň a její
zázemí už opravdu „dosluhuje“, věřím, že se můžeme těšit i na novou podobu
našeho společného setkávání, které se stane opět důstojným místem pro
bohoslužby, mládežnické a seniorátní akce, večery s hostem pro veřejnost.
Když si pročítám staré výroční zprávy čáslavského sboru, zvláště krásná je zpráva
z roku 1929, jsem dojatá, s jakou péčí a nadšením naši předci budovali novou faru,
s jak vysokou účastí ji pak otevírali. Myslím, že před námi je teď úkol tyto prostory
citlivě rekonstruovat pro další generace.
Můžeme se těšit, ale nemůžeme moc plánovat, v tom jsme se už poučili.
Tak snad se sejdeme na Velikonoce (Velký pátek 2.4., Neděle vzkříšení 4.4.)
a na Férovou snídani 8. května.

NABÍDKA ČASOPISŮ A PUBLIKACÍ
Je možné se stát pravidelným předplatitelem církevních časopisů, poštovné bude
platit sbor a předplatné Vy: Český bratr (12 čísel, roční předplatné 350,-Kč); nezávislý
evangelický měsíčník Protestant (10 čísel, roční předplatné 220,-Kč, v odůvodněných
případech 120,-Kč), Doporučujeme uhradit předplatné v lednu, případně v lednu a
v červnu.

EVANGELICKÝ KALENDÁŘ A NA KAŽDÝ DEN
Editorkou Evangelického kalendáře 2021 je farářka Lýdia Mamulová, která vás
na jeho stránkách uvede do pestré společnosti, jejíž hlasy se vesměs velmi osobně
vyjadřují ke své cestě víry v naší církvi – téma je tedy tentokrát vážnější, zemitější –
o naší církvi, kam došla a kam směřuje. Podtitul Evangelického kalendáře 2021 zní:
Takoví jsme – a budeme? Výrazným rysem kalendáře je mj. i velice osobní, pro řadu
z nás svým obsahem překvapivá vzpomínka na letos v dubnu zemřelého Ladislava
Hejdánka.
Editorem Na každý den 2021 je vám všem známý vykladač Písma, farář David
Sedláček – se svými kolegy z brněnského seniorátu oživil řadu biblických míst
někdy až nesmlouvavě, vždy svěže, a troufám si říci, že inspirovaně.
Cena jednoho výtisku Evangelického kalendáře i Na každý den je tentokrát
sjednocená na 145 Kč.
Letos budete mít opět možnost si také zakoupit pro sebe nebo jako dárek malou
knížku meditací na rok 2021 „Zastav se na chvíli…“, kterou každoročně vydává
evangelický sbor v Nosislavi. Letos ji připravil nosislavský odcházející farář Ondřej
Macek. Cena 35 Kč.

PASTORACE A MOŽNOST ROZHOVORŮ
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 kdykoliv oslovit, nebo ji zavolat (774 216 408), a požádat o osobní
rozhovor. Tato možnost je otevřena nejen pro členy sboru či církve, ale i pro
pracovníky Diakonie, pro její klienty a jejich rodinné příslušníky i pro kohokoli
zvenčí. Neostýchejte se dát vědět!
Občas v životě prožíváme těžká a krizová období. A někdy je to bohužel tak, že právě
v takovém období nemáme nikoho, s kým bychom si mohli popovídat, sdílet své
trápení a kdo by nám naslouchal. Mlčenlivost je samozřejmostí.

PODĚKOVÁNÍ
Pomalu končí rok 2020, nebyl to jednoduchý rok pro nás osobně, ale ani
pro život našeho sboru, o to více si vážíme vaší pomoci, i když se bohoslužby
nekonaly, pečlivě jste pamatovali na náš sbor, posílali nedělní sbírky, saláry
i velmi vysoké dary na opravu bašty.
Děkujeme vám všem za veškerou duchovní i praktickou pomoc (úklidy, služby,
příprava pohoštění, hudební doprovod, vedení nedělky a další) a za všechny
poskytnuté dary. Děkujeme, že finančně přispíváte na celocírkevní i charitativní
aktivity nebo se angažujete jako dobrovolníci v různých dobročinných projektech.
Velmi si toho vážíme!
Pokud jste ještě letos neměli příležitost přispět, můžete převodem na sborový účet
nebo osobně.
Odvody, které každoročně platíme, rostou rychlým tempem. Pro představu: odvod
do personálního fondu je pro příští rok 2021 stanoven už na 200 tisíc Kč (v roce
2020 to bylo 160 000 Kč). Abychom udrželi současný provoz sboru a možnosti ho
rozvíjet, je potřeba také přizpůsobit výši svého členského příspěvku i darů na sbor.
Doporučujeme se inspirovat výzvou „5% a hlavu vzhůru“: https://hlavuvzhuru.ecirkev.cz/ a opravdu moc děkujeme všem, kdo už se nechali inspirovat, je to pro
sbor velká pomoc!!!
ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU JE: 0442 090 349/0800
Každý dárce obdrží do konce února potvrzení o celkové výši poskytnutých darů a
salárů za předchozí kalendářní rok, které slouží jako příloha k daňovému
přiznání/ oklad pro účetního v zaměstnání.
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/

PROSINEC 2020
29.11. neděle
1. adventní

30.11. pondělí
1.12. úterý
2.12. středa
4.12. čtvrtek
5.12. pátek
6.12. neděle
2. adventní

7.12. pondělí
8.12. úterý
9.12. středa
12.12. sobota
13.12. neděle
3. adventní
15.12. úterý
16.12. středa
19.12. sobota
20.12. neděle
4. adventní
21.12. pondělí
24.12. čtvrtek
Štědrý den
25.12. pátek
Hod Boží
26.12. sobota
2. vánoční svátek
27.12. neděle
1. po vánocích
3.1.2020 neděle

10:00 !!!!
10:30-12
17:00
16:30-18
9 – 12
9 - 12
9 – 12
18:00
15 - 18
15 - 18
19:00
9:00
10:30-12
15 – 18
16:30-18
17:00
9 - 14
18:00
18:00

Adventní BOHOSLUŽBY pro malé i velké
se slavením Večeře Páně
kostel
Vánoční krabice od bot - otevřeno
Adventní NEŠPORY s Večeří Páně
Vánoční krabice od bot – otevřeno
Vánoční krabice od bot - otevřeno
Vánoční krabice od bot - otevřeno
Vánoční krabice od bot - otevřeno
Adventní biblická hodina ONLINE
Vánoční krabice od bot - otevřeno
Vánoční krabice od bot - otevřeno
Pátečníci ONLINE
Adventní BOHOSLUŽBY kostel
Vánoční krabice od bot - otevřeno
Adventní dobročinný trh
Vánoční krabice od bot - otevřeno
Adventní HUDEBNÍ NEŠPORY kostel
Pastorálka ONLINE
Schůze staršovstva ONLINE
Adventní biblická hodina ONLINE

f. D. Dušková H.
bašta
f. D. Dušková H.
bašta
bašta
bašta
bašta
bašta
bašta
f. D. Dušková H.
bašta
venku u bašty
bašta
f. D. Dušková H.

9:00
17:00

Adventní BOHOSLUŽBY kostel
Adventní NEŠPORY s farářem ČCE pro
menšiny Mikulášem Vymětalem kostel

18:00

Adventní biblická hodina ONLINE

9:30 !!!
17:00

VÁNOČNÍ SLAVNOST pro malé i velké
Adventní HUDEBNÍ NEŠPORY kostel

f. D. Dušková H.
f. D. Dušková H.

22:00

Štědrovečerní zastavení
Při svitu svíček, s hudbou a poezií
Vánoční BOHOSLUŽBY pro děti i dospělé
se slavením Večeře Páně
kostel

Kostel

9:00

f. Jaroslav Fér
farář pro menšiny
Mikuláš Vymětal

f. D. Dušková H.

9:00

BOHOSLUŽBY

v.k. Michal Vejvoda

9:00

Novoroční BOHOSLUŽBY s VP

v.k. Michal Vejvoda

Tento program musíme brát s rezervou, protože nevíme, jak se epidemiologická
situace bude v ČR vyvíjet, proto, prosíme, sledujte i webové stránky sboru
s aktuálními informacemi http://caslav.evangnet.cz/ a ohlášky.
Prosíme, na bohoslužby se nahlašujte paní farářce Duškové H.
emailem (caslav@evangnet.cz) nebo telefonicky (774 216 408),
abychom dodrželi dovolený počet. Děkujeme.
Farářka je připravena sloužit po domluvě bohoslužby a pobožnosti i vás doma.

